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eORRIDO AT BUHAY
NA PINAGDAANAN NANG

PRINGIPE ORONTIS
AT NANG

REINA TALESTRIS
SA GAHARIAN NANG TEMESITA.

Uh Trinidad Santiwna

Dios na tatlong Persona

ualang huli't ualang una

eapangyai^iha'y iisa.

Sa lubos na earunungati

at tanang eapangyarihan

balahg inyong ealooban

yari ang anomang bagay.

Linalang din namang tiquis

yaong Imperio rig langit

sampu ng mga Angeles

Areangeles Querubines.

At ang mundong Unfverso

linalang mo rin Dios co

madlang halaman at damo

isda, hayop, ibpn, tauo.

Caya ang hingi co ngayon

ang aua mo*t pag.aampon

sa aquini ay iyabuloy.

sabi co*y nang rnapatuloy.

At sa iyp Inang. Virg«n

Virgeng dating maauain

ang tulong mo*y papageamtin

matuto ng sasabihin.

Gayon din sa eamahalan

ngayon dito'y napipisah

ang aquing eapamanhiean

munting tahimie ay bigyan.

At aquing pupunuan na

eorrido'y ipagbabadya

hango,t salin sa historia

niyong buhay ni'Gasandra.
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Sa historia*y si'nasambit

ang buhay ni Orondatis

doon nama'y ang calaquip

blihay nitdng si Orontis-

Historiang uieahg eastila

at limbag ang pageatala

trhagalog at tinula

sa eorrido'y initagda.

Ngayon ay ipatutuloy

dinguin ninyong mahinahoii

eimg may mali at di ueol

dagdagan ng inyong dunong.

Nang panahong unauha

sa eahariang Eeitia

ang haring Mateong sadya

ay nabao sa asaua.

Itong ReinaV nUng mamata>

may anae na nangaiuan

dalauang nagsij^unuran

tia Ialaqui aW panganay.

Ang panjgalaV Orondatis

nitong Prineepeng mabait

sa^eabutihan at diquit

ay ualang maeasing paris.

At itong bunsong babayi

pangala*^y si Berenise

sa eagandahan at buti

ay hindi sueat masabi;

Sila naman ay may pinsang

boo't Orontis^ ang^^alan

Prineipe sa eaharian

<ig Masajetas na bayan.

Ang Reinang eaniyang ina

eapatid at hindi iba

4nig Haring Mateo baga

mama niya sa Eeitia.

Iiong Prineipeng timtiman

munti pa'y quinamatayan

ng Hari't amarig magulang

nag.alila*y inii lamang.

AnoV nang mageaisip na

quinuha ng maraa niya

ipinisa't isinama

eay Orondatis na sadya.

Saeanagpagaua naman

ang haring Uibhang maranga!

ng isang malaquing bahay

' doon sa labas ng bayan.

Na tinatahanang totoo

dalauang man'pinsang ito

nag-aaral ng estudio

at mga armas dc mano.

Gayon din pinaturuan

sarisaring earunungan

mga uieang bagay-bagay

ay nangatuto rin naman.

At saea nang dumating na

ang edad nitong dalaua

si Orondatis na sadya

labing ualong husto si}a.

Prineipe Orontis naman

ay labing lima ang bilang

sapagea may eat^ataan

eay Orondatis na pinsan.

Sa panahon nganing ito

si^'a'ng pagdating ng huebo

na dala ng Haring Dario

galing sa Pereiang Reino.

Di na nagpa-embajada

at lum6oT) eapagdaea

na sa saeop ng Prineesa

nitong Reino ng Eeitia,
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Ay nang sa Haring mabatid

arig guerra doo'y sumapit

inalaquing pageaguiyaguis

na puso niya at dibdib.
*

Baquin ngani ang isa pa

na iquinagulo niya

ualang tauong nasasadya

na maeasama sa guerra.

Gayon man ay naggayae din

soldadong eaeasamahin

ang guerrang doo'y dumating

eanilang sasalubungin.

Isinama sa paglaead

ang pamangquin at ang anae

at nang masanay ang laeas

sa guerra't paquiquilamas

Ano'y ng malalapit na

sa real nga ng eabaea

may daraanang ilog sila

Arages ang ngala't badya

Agad na ngang pinatingnan

ng Haring lobhang marangal

ang tulay na tatawiran

puente de Bareas ang ngalan

Ang ipinagaua niya

pagsundinsundin ang Barea

saea tuhuguing lahat na

malaquing lubid na isa.

At doon nga sa pagtauid

sadyang il<pg ng Arages

ay ang Prineipe Orontis

lumubog na pa sa tubig.

Sapagea ang tinulayan

na Barea ang tinauiran

sa earamihang sumasaeay

lumubog na nagtuluyan.

At namatay na lahat na

tanang doroong easama

dahiian sa armadura

na di mailangoy nila.

Prineipe Orontis lamang

eung eaya hindi namatay

dahilan sa ealaeasan

sa tubig ay lumitao.

At yaong Bareang lumubog

napaeo sa pageatuhpg

eaniyang naeaeasunod

na dinadala ng agos.

Sa pagpipilit maligtas

buhay niyang mauutas

sa tubig ay nagsumiead

sa Barea siya'y nahampas.

At ng eaniyang roamasid

eamay niya'y iquinapit

at nag.indt na pumajiiiic

hanggang sa Barea y masilid.

Ito'y aquing pabayaan

ang Hari ang pagbaliean

siya'y hindi namalayan

na nailigtas ang buhay.

Baquit ngani itong; iliog

lieo-lieo't sunod-sunod

saea malaeas ang agos

napalayo na ngang^ lubos.

Sa Haring Mateong 'sulit

! eayong lahat ay maquinyig

ang Prineipeng si Orontis

paiay^g*>^ iunod sa tubig.

Caya ngaydn ang orden co

magluesa ang eiereito

hapis co ngayong tinamo

j;agcamatay nilang ito. .
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Gayon din si Orandatis

hlntnga'y halos mapatid

sa pagealunod sa tubig

pinsan niyang si Orontis.

Ihinto co*t lisanin muna
eanilang pighating dald

at ang aquing ipagbadya

ang naaanod na Barea.

Sa pageaanod na hayag

tnaghapon nama't magdamag
lianggang sa hindi nalabas

s^ eailugang matauae.

Ilog na ito'y iba na

iiialaquing ualang eapara

at saeop nganing sadya

nang eahariang Pereia.

Ng matanghali ang arao

ng pageaanod na tunay

sa tabring eailugan

siya ngarii may natanao.

Na omaararong totoo

maIayo*t 6i mapagsino

nguni't sa loob ay nunto

doon amya*y may tauo.

Ng siya'y malapit na

natanao niyang sadya

aog isang bahay nga bag^

malaqui't napapagisa.

Siya nama'y natanauan

fig tauo doon sa pangpang

ang pageaanod na tunay

siya nga ay eurpaeauay.

Taiuo'y nagsabi pagdaea
,sa may bahay doon baga
yaon' pong tauo aniya

na na-sianod sa Barea.

Doon nama'y ang may bahay

isang matandang marangal

ginoo't saedal ng yaman

na si Araspes ang ngalan,

Ipinag-uto^i pagdaea

na sa mga tauo niya

saguipi't eunin dali na

ang tauo dbon sa Barea.

Pinarpnan nangang tiquis

ang Prineipeng si Oronti'^

ar dinala na sa guilid

sa matandang nagpasaguip.

Ng sa matandang maquita

siya ngani'y naquilala.

panahamit ay Eeitia

iat tantong mahal na sadya.

Prineipe Orontis naman

sa hirap na pinagdaanan

halos na di maeamalay

ng eaniyang eatauhan.

Sa malaquing auang dala

ng matai'idang nagpaeuha

ipinaealag pagdaea

ang taglay na armadura.

Tuloy binihisang tiquis

yaong ba^a niyang damit

sa bahay ipinapanhie

sa isang euartong mariquit.

Sa eatre ay ilinagay

pinagpala't pinagyaman

upandin lamang mabuhay ^

ipinagamot na. tunay.

Sa pagealagay ma ito

may nagsisilbing eriado

gamot at mga medieo

dito'y alagang tutoo.
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Ng mahimasma'^an siya

macamala>'^, tauo baga

malaqui ang pagtataea

niyong pagealagay niya,

Sumangguni nanga rito

sa nangaroong eriado

alin aniyang lugar ito

sa aquin-4»4/^ran ninyo.

Isinagot sa eaniya

saeop ng reirio ng Pereia

dito nanga nabalisa

puso niya*t ala-ala.
;

At ang sui^agunam»gunani

na tantong iquinalumbay

ang eaniyang quinalaguian

ay eoritrario niyang tunay.

Dinalao nga naman siya

matandang may baliay baga

sampung anae ay easama

Laseario ang ngala't badya.

Sa matandang napagmasdan

yaong dala niyang lumbay

baga man di nagsaysay

ay tinanong eapageouan.

Anong dahilan aniya

na tila nalulumbay ca

o may inaalaala

jngayo*y magsabi't magbaidya.

Sagat ni Orontis naman

uala po aniyang dahilan

ang sa matandang tinuran

hduag aeong pageaitan.

Magsabi ea't magpahayag

niyaong dinadalang sindae

houag eang umalapaap

quita*y pinaparang anae.

i

Ani Orontis nga baga

eung gayon po*y manainga
»

at aquing ipagbabadya

ealumbayan mohg naquit^. '

Mula po nang maeamalay

aeo ng eatauhan

at matanto co rigang tunay -

itong aquing quinalalaguian.

Ang lugar po palang ito

ay. saeop ng Pereiang reino

saea aco*y inampon mp
pinagpapalang totoo.

Banta eo'y eung maalaman

yaring aquing anyo*t iagay

na aco*y eontrariong tunay

ang paiayin pa nga'y eulang.

Nang iyo pong matalasias

eung aeo ay saan buhat

aco*y taga Masajetas

at sa Hari doon anae

Aeo'y pamangqui*t di iba

Hari sa Reinong Eeitia

Mateo ang ngala't badya

eontrario ng taga Pereia.

At ang iquinaanod co

at pageapadpad co rito

easama aeorig totoo

guerra ng Haring Mateo.

Ang parurunang talaga

^ng Haring Dario't di iba

'pagea't nagdala ng guerra

sa eahariang Eeitia.

Nang eami po'y tumauid

na' sa ilog ng Arages

sa eapalaran eong lihis

nahulog aeo sa tubig

;
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Dito aeo napatango

nalgeaeamit ng aua mo
pmagpapala mong lotoo

bago ay inyong eontrario-

Caya sa inyong harapa^

hain co po yaring buhay

gauin balang ealooban

sapagea eontrariong tunay.

Sagot ng matanda'y ito

houag maiumbay bunso co

ieao ma'y a^uing eontrario

ariae na quitang totoo,

Alisin sa gunam.gunam
ang dinadala mong himbay

anae quitang tinuturan

a<io*y parahing maguiang.

Gahihiyan mo'y ialis

sampong dalamhati't hapis

bi'ngin mo balang raaibig

dili co ipageaeait, *

At nang ieao ay nialibang

halina* t tayo'y magpasial

sa gabinete rig bahay
at sa mga salas nanian.

Siya nanga ay sumama
na nagpasial sa magama
doon na niya naquita

ahg sari-saring pintura.

Tanang sari-saring bayan

bundoe mga eaharian

hayop, ibon at halaman

sampong mga earagataa.

Ano ngani rtang matapos
ang gabinete ay malibot

sa salas nama'y pumasoe
siya namang pinanood.

Doon naman ang naquita

na nangapanood niya

retrato't mga pintura-

ng reina't mga prineesa.

Ganiyang napapagmasdan

ang sari-saring larauan

at ang sa prineesang mahai

iba't ibang eaharian.

Ang retrato nga ng reina

n'a eay Dario ngang asaua

at pinturang sadyang ganda

ng prineesa Estatura.

At ang sadya ngang larauan

ay ni Panisatiris naman

na mga anae na tunay

i)g Haring Dariong marangaK

Ang retrato ni Rojana

gayon din nga si Bareina

at sampung ni Afamea

at si Areeneong sadya.

Ito ngani pauang tunay

sa Pereia'y familia real

sa ibaba ng larauan

nasusulat ang pangalan.

Di pa nauiuili siya

sa sariling loob baga

eundi eaniyang maquita

larauan ng pinsan niya.

Si Bereniseng timtiman

sa Eeitiang Cahariaii

na ualang pinageaibhan

ng anyp at i>agcalagay.

Lalo't eaniyang maquita

larauan ng ina niya

doon naniuala siya

sa sariling loob baga.
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Ang eaniyang eauieaan

mabuti aniyang eamay
ang nagsipinta*t naglagay

ganitong mga larauan.

Sa paglibot pagmamasid
eanilang inuIieuHe

ang natingnan namang tiquis

ang retrato ni Talestris.

Prineesa sa Temesita

cagandahaV sabihin pa

baquin ang nasa pintura

sinusudayan ng ina.

Itong Temesitang bayan

ay isa ngang Gaharian

na Amasona eung turan

at pauaag babaing tanan.

Si Grontis ay nagtaea

eay Talestris na pintura

Biyafy saan man papunta

ang tingin ay sa eaniya.

Oito na ngani nagdamdam
ang eaniyang gunam-gunam
puso niya'y tinamaan

ng sintang ieamamatay.

Siya ngani tumanong na

sa matanda ay nagbadya

saan po aniya quinuha

ang tanang mga pmtura.

Sagot ng matandang ito

aeo'y may anae na tailo

at ang bunso nganing totoo

ay ito ngang si Laseario.

Yaong anae eong panganay
ngayo'y may eatungeplan

na sa huebong nahahanay

ng Haring Dariong marangal.

I

May euriosidad nga siya

marunong magpinta-pinta

baquit nang siya*y bata pa

ay nagHgalig na sadya.

Na ang balang datning bayai?

bundoe, yilla't eahariaii

paua niyang qutnucunan

ng mga mapa*t larauan.

Lalo sa mga prineesa

eung dlli magaua baga

ng sariling dunong niya

ipagagaua sa iba.

Caya nagearoong tunay

ng sari.saring lairauan

ipinaiagay co naman

palamuti nitong bahay.

Ani Orontis at badya

ito po naman aniya

retrato't sadyang pintura

Prineesa sa Temesita.

Baquit po naman naeunan

ng retrato at larauan

ang ialaqui*y ualang daan

na maeapasoe sa bayan.

Sapagea ang Amasonas

ay may leing tinutupad

lalaqujng masoe mangahas

ay papupugutang agad.

Sagot ng matanda't badya

yaong anae co aniya

nagtanan .sa aquin siya

ng unang siya'y bata pa.

Isinama pa ngang tiquis

ay itong bunsong eapatid

at ng doon ay sumapit

ay naiigag iba ng damit.
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Nagdamlt babaing tunay

Amasona'y hinouaran

pumasoe sa eaharian

na doo'y nagtumahan.

Hanggang di naeunan niya

ng retrato ang Prineesa

at sampo ng Reinang ina

saea dito'y omoui na.

Ito ngani ang linaiang

eung eaya niya naeunan

ng retrato at larauan

yaong maginang timtiman.

Sagot naman ni Orontis

ay ng iyo pong mabatid

puso co po ay piniit

ng retrato ni Talestris.

Caya nagearoong tunay

puso eo'y pinapagdamdam

ualang ibang eagamutah

maquita ang may larauan.

Aeo'y di ooui muna

sa anrling Reinong Eeitia

hanggang di co naquiquita

yaong mahal na Prineesa.

Caya amang masaelolo

aeo poiy pagbiguian iho

maeasapit eaya aeo

na sa Amasonang Reino.

Ay ang sa matandang sulit

baquit di mo masasapit

na eung baga't iydng ibig

maquita ang ninanais.

Ang eay Orontis na saysay

ang isa pa pong dahilan

hindi co naaalamah

ang aquing patutunguhan.

Anang matanda ay ito

houag malumbay biwso co

ang anae eong &i Laseario

pasasamahin sa iyo.

At sapagea't alam niya

daang pasa Amasona

eaya ngani gumayae ca

paroon eayong dalaua.

Cay Orontis na pahayag

malaqui eong pasasalamat

sapagea aua mo't habag

dito sa imbi eong palad.

Ngayon ang eapamanhiean

na eung iyong ealooban

ang mga hiyas eong tanan

ay ipagbili sa bayan

At ng ibiling tambing

damit na sueat gamitin ^ f

sasaquiang eabayo'y gayon din

na sa paroronan namin.

Sa matanda ngang tinupad

yaong bilin niyang lahat

ng masadya ngaRing lahat

iguinayae ang paglaead.

Ng sila nga'y aalis na

sa matanda'y lumuhod na

napabendieion pagdaea

(baon sa paglaead nila. ^

lYaon nga ay earampatan .

eahit hindi man magulang

ng sila'y mabendieionan

agad nangang napaalam.

Sa matandang sabi't badya

ieao siyang bahala na

eay Laseario mong easama

j
parahing eapatid, siya.
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Siya ng paglaead dito

Orontis at ni Laseario

Amasona ang tinungo

na layon nilang tutoo.

Sa habang paglaead nila'y

itinuturong lahat na

mga uieang Amasona

ni Laseario sa eaniya-

Nang sa Reyno ay malapit

si Laseario ay nagsulit

sa Prineipeng eay Orontis

mag-iba na po ng damit.

Nangagsuot nga sila

ng damit na Amasona

at lumaead eapagdaea

sa Reyno nasoe na sadya.

Dili inano riino man

ng m|a tauo sa bayan

sapagea ang anyo't lagay

ay mga babaing tunay.

Ng sa Reino'y mapasoe na

eagya't ria sil«t*y ^""^*^*^

isang bahay dopng sadya

at nanuluyan pagdaea.

Sila ay tinanggap naman

niyong pinanuluyanan

ng mapanhie na sa bahay

saea nagsabi*t nagsaysay.

Ani Orontis at sulit

may bahay po ay maquinyig

ang eatanungan eong tiquis

houag ipagdalang galit.

Pagca*t ugali mong tunay

para naming ibang bayan

pilit paquiqui-alaman

ang dito'y eaugalian.

At ng di masinsay eami
'

sa sinusunod na ley

eaya po eung mangyayari

sa ami'y ipagparali.

Na eung anong mga atas

ang dito po'y lumalaead

na eung amin pong niatatap

ng eami poV maeatupad. ^

O baea po eaya naman

mayroong ealigaligan

ang Ipob ng eaharian

eami nama*y pagsabihan.

Ang sa may bahay na sulit

ualang anomang ligalig

reino'y tantong matahimie

ngayon sa inyong pagsapit

Bueod sa eaiigalian

na dito'y linalaearan

tantong lubhang mahinusay

ang mga pagsusunuran.

Ang aming mahal na Reina

s^mpong anae na Prineesa

anomang iatas niya

sa baya'y nunuhang Junta.

Gapag pinageaisahan

dito ng sang eaharian ^

siyang susundin ng tanan

na ugaling lalaearan.

Ngayon naman «^ng isa pa

na sinusunod na sadya

pagea't ang aming Prineesa

ay tantong ra^hal ng Reina.

Caming lahat na narito

mura m^n at maguinoo

ay ang tanarig aming suso

mga patay na tutoo. 2
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Na eung eaya pinapatay

ay ang suso naminjg tanan

sa pagpana ang (3ahilan

ng hindi maeasagabal.

Sapagea eung may ligalig

guerra dito eupg sumapit

yao*y siya naming gamit
na sa pagbabaeang tiquis.

Bueod lamang ang Prineesa

dili pinapat§y niya

sMso niya'y siyang natira'

pagmamahal na talaga.

Caya nga*t sa pagmamahal
ng Reinang lubhang marangal

eaming lahat niyang eaual

ngayo'y pinag-uutusan.
^

Pagea't ang aming Prineesa

arao-arao'y ualang sala

dumadalao nganing sadya

sa templo nga -ni Belona.

Gaming tanang ealahatan

sa templo ay dumadalao

ang saeerdotisang mahal

magsasacrificiong tunay.

Cung eahima't matapos na

yaong saci-ificiong sadya

ng aming saeerdotisa

iialang lalabas ni isa.

At bihintin naming tanan

itong Prineesang marangal

sa pagtindig sa luhuran

eami'y hahalie sa sayal

Ani Orontis at badya

ngayon po naman aniya

^anong dapat eaya baga

ngayon ng aming maquita?

Anang may bahay ay yari

dili ang lalong mabuti

pumasoe eayo't magsabi

na magsoldadong babayi.

Gung ito'y siyang matupad

di eayo'y mapapanatag

sa nasasaeop ng Ciudad

sa soldado'y malalangpap.

Si Orontis ay nagturing

eung gayon po ang magaling

alinsunod eaming tambing

at tantong tatalimah'n.

Ano'y ng quinabucasan

sa templo sila'y naglaebay

ang tanang eaugalian

ang sinunod nilang tanan.

Sacrificio'y matapos na

ay nagtindig ang Prineesa .

tanang naroong sadya -

sa sayal nagsihalie ria.

Prineipe. Orontis naman

si Laseario'y eaalaebay

humalie na naquibagay

sa Prineesa bagang sayal.

,^Ng maquita ni Orontis

sa Prineesang sadyang diquit

lalo nangang guiniyaguis

puso niya sa pagibig.

Niyong matapos na sila

at pauang maeahalie na

si' Orontis ay nagbadya

sa eay Laseariong easama.

'Na eung iyorfg ealooban

pumasoe na quitang tunay

magsoldadong maquipisan

sa mga babaing tanan.
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Ang eay Lascarioi)g sagot

na eung siya mo pong loob

sa soldado ay pumasoe

aeo po nama'y susunod.

Pumasoe na ngani rito

si Orontis ni Laseario

at sila ay nagsoldado

na sai Amasonang Reino.

Ng ilista ang pangalan

sapagea't eau^alian

Orotias ang tinuran

yaon ang ipinalagay.

At itong aquing easama

ang pangala y si Lasearia

pageatapos eapagdaea /

tinuruang manandata.

Natutong hindi nalaon

"

sapagea't dating marunong

ano'y sa panahong yaon

ay siyanl; g^gdating doon.

Ng isang malaquing guerra

taga Reinong Gapadoeia

na eapit bayan din nila

ang pinagmula't di iba. ^
Ay ng sa Reinang matatap

doon ang tungo ng lahat

eapagdaea'y iguinayae.

soldado niyang aquibat.

Dito nanga nageasama

magpanginoong dalaua

at linabas nanga nlla

yaong dumating na guerra.

Ang Reina'y easama naman

sapagea't siya ang general

ang Prineesa ang iniuan

sa loob ng eaharian.

Ng magsumpong nanga rito

ang dalauang ejercito ^
sa pagbabaeang tutoo

ang camuc-ha*y ipo-ipo.

Sa ganitong paglalaban

na hindi nangagtatahan

anopa't ang eabunduean

linilindol ang eabagay.

Si Marte ay nangguilalas

sa ganoong paglalamas

tanang hayop pa sa gubat

ay nagsi ungal ha lahat.

At ang eauieaan niya

aeo aniya'y Dios na

sa guerra at pagbabaea

paghahamoe na lahat na.

Di pa nagquiquita aeo

ng pagbabaeang ganito

sueat hangaan sa mundo

ang dalauang ejercito.

Lalo ang mahal na Reina
.

leon mandin ang eapara

ang eamueha ay vibora

eung lumueso't manandata.

Sa ganoong paghahamoe

bundoe ay halos masabog

dugo ng tauo'y umagos

sa batis nagsipaglagos.

Sa n^asamang eapalaran

Amasona'y napipilan

dahilan sa eaeapalan

ejercitong naealaban.

Pagea't ang Capadociano

baquin ang isa pa rito

ay marami ngang tutoo

babayi silang eontrario.
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Ang Relna ay napag-isa

at naeubeob ng eabaea

ang tangea nilang talaga

ay bibihaguin ang Reina

Manaiig ito'y sa mabatid

ng Prineipeng si Orontis

ai|g Reina nila'y napiit

sinalaeayan ng galit.

Siya na nganing paglusob

sa earamiban ay nasoe

eamueha'y buleang pumutoe

ang eontrario'y nangasabog.

At inagao eapagdaea

ang maalindog na Reina

at pinasaeay na niya

sa eabayo niyang sadya.

Atsaea hinarap naman

ejereitong earamihan

ang patay ay naghambalang

sa dugo ay lumulutang.

Manang sa ito'y maquita

pamomooe niyang sadya

na diii na maeaeaya

nagsitaebong parapara.

Nang uala nang maealaban

ay siya namang paghiyao

ng mga babaing tan^n

yictorian|[ pagtatagumpay.

Nang payapa na ang guerra

* tinaua(g siya ng Reina

sa ^uinamtan mong victoria

itong singsing co ay euha.

Ito'y siyang tandang tunay

buhay eong sa iyo'y utang

sa iyong pagsasanggalang

sampo pa nitong tagumpay.

At eung dumating sa Reino

saea na pagpalain co

cap gumayae/ na eayo

at tayo'y umalis dito.^

Nang sila ay lumaead na

pinaputungan ng Reina

ang ulo nga niyang sadya

ng sari-saring sampaga.

Gapagdating sa Giudad

ang Reina'y nag-utos agad

sa Prineesa niyang anae

magsisalubong na lahat.

Sabihin baga ang gulo

niyong Temesitang Reino

sa paghahandang totoo

salubong sa ejercito.

Ano ay nang sumapit na

itong Reina Minotea

si Grotias nganing sadya

eaaebay' niya't easama.

Gapagdaea ay tinauag

ang Prineesang liniliyag

sa earamihan ng lahat

itong Reina'y nagpahayag.

Anang Reina Minotea

anae eong bunsong Prineesa

iat consejo' eong lahat na

dingguin yaring ipagbabadya.

Sapagea si Orotias

ang sa buhay eo'y nagligtas

sampong victoriang hayag

na quinamtan nating palad.

Ngayon ay ang earampatan

sinomang pageautangan

dapat ang giantihin naman

eung anong naguiguing utang.
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At hindi lamang iisa

naguing utang sa eaniya

Reino*t buhay ng lahat na

sampong quinamtang victoria.

Caya eayong napipisan

at pili eong mga eaual

si Orotias inyong tingnan

para ng aquing eatauan.

At itong baston eong hauae

abuti'n mo Orotias

i:o ang siyang dapat

sa iyo'y aquing igawad..

Mula ngayon quilanlin ca

ng Yasallos eong lahat na

sa Reino'y general ca

na para eong iealaua.

Ang baston ay nang matangap

tuloy humalie sa yapae

siya*y nagpapasalamat

sa Reinang lubhang marilag.

At ang uiniea'y ganito

anong sueat iganti co

dito sa pagpapala mo
sa aquin^ imbing vasaliG.

Gundi aeo'y sumunod

sa lahat pong iyong utos

suedang hininga*y matapos

sa iyo po'y ipaglingeod.

Loobin ng Virgeng Ina

itong bastong bigay niya

itanggol eo't ipag-adya

itong Reinong Temesita.

Reina ay nangusap naman

sa taning vasaIIong eaual

ngayon ninyo ipagdiuang

ang bago nating general.

Dito na ipinagviva

itong bagong Amasona

mabuhay na ualang hangga

bunyi naming generala.

Ang reina nama'y nagsulit

sa anae na sinta*t ibig

bunso aniya'y Talestris

ieao ngayon ay maquihyig.

Mula ngayon ay mahalin

ang generaiang butihin

,at iyongalalahanii^

itong naguing utang natin,

Cahima*t aeo'y patay na ;

at ieao ang maguing Reina

houag bunso magbabaua

pagmamahal sa eaniya.

Ang eay Talestris na saysay

ind co aniyang mahal

ang mga bilin mong tan^n

ay paua eong gagampana^a.

Cung baga nama't loob mo

ina ay itong hingi co

siya ay maguing maestro

sa mga armas de mano.

Nartg matalastas ng Reina

ang hiling ng anae niya

nangusap eapagearaea

sa eanilang generala.

Sa Reinang ipinagsaysay

generala eong timtiman

ang aquing anae na hirang

ngayon "ay iyong turuan.

Ng mga pananandata

sa paghauae ng espada

para ng aming naquita

nang tayo ay nasa guerra*
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Caya eiing baga*t loob n-^o

matira ca sa Palaeio

upan ding maeasama mo
itong Prineesang anae co.

.

Quita ngayon ay bibigyan

ng sariling iatabanan

dito sa Palaeio Real

anong iyong easagutan?

Si Orotias ay tumugon
Reinang aquing panginoon

anong isagot co ngayon

eundi aeo'y umayon.

Cahit ang buhay eong angquin

sa iyo po'y inihaharn

sa balang iyong ibiguin

alinsunod aeong tambing.

Sa Palaeio'y matira na

turuan mo .ang Prineesa

ng mga pananandata

arao-arao ualang sala.
'

Sa eatouaang di hamae
nitong Prineesang marilag

siya'y niyayaeap-yaeap

pagca*t babayi ang hagap.

CasaIo.saIong eumain

mupo pa'y easiping-siping

saan ma'y mageasama rin

magpasial man ay gayon din.

Sa malaquing cafouaan

siya^y hinahagean-hagean

at sa pagpapahingalay

parating nag.uusapan.

Nang maquita ni Orontis

^agay, asal ni Talestris

lalong natiguib ng saquit

puso niya sa pag-ibig.

At ang dajamhating dala

sa pinaglaebay na sinta

di maipahayag niya

sa marilag na Prineesa,

Ang tantong naeahahadlang

na hindi ieapagsaysay

dahil sa anyo at asal

babayi ang pagealagay-

Baquit alam njyang 3ati

ang sinusunod na ley

ang masoe doong lalaqui

ang hininga'y pinuputi.

Bueod doon ang isa pa

na dili ieapagbadya

saOoob niyang paquita

ng Reina't bunying Prineesa,

Itinago't iniligpit

sa puso niya't dibdib

ang panata niyang tiquis

ay di na ipagsusulit.

Ay aiio nang isang arao

sila ay nagpapanayam

ng Prineesang lubhang mahal

doo'y nagsasalitaan.

Ang uiea nitong Prineesa

oh mabunying generala

ieao saan buhat baga

Reinong tinubuang sad(ya.

Malaon ng arao ngayon

sa iyo'y ibig itanong

eaya ieao ay tumugon

sa sabi eong mahinahon.

Na eung aling eaharian

ang Reinong pinagbuhatan

at ano namang dahilan

ang dito'y layon mo't paeay.
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' Isinagot ni Orontis

Prineesang lubhang mariquit

ieao ngayon ay maquinyig

at aquing ipagsusulit.

Reino eong pinagbuhatan

aquin bagang tinubuan

ang Masaietas na bayan

dito ay malayong tunay.

Aeo'y tunay doon'anae

ng Hari sa Masajetas

nguni*t namatay agad

ama eong Haring mariiag.

Ng mamatay na 'si ama»

aeo po'y tantong munti pa

agad ng ipinadaia

aeo ng ina eong Reina.

Sa isang mama i eong tunay

Hari sa Eeitiang bayan

at aeo nga'y ipinisan

sa Prineesang aquing pinsan.

Yaong arriain eong sadya

may anae siyang dalaua

si Orondatis ang una

saedal ng tapang at sigla.

At ang pinsan eong babayi

pangala'y si Berenise

hanggang sa eami'y Iumaqui

easama co araw gabi.

Ng ,aco'y magdalaga na

pinipilit aeong sadya

na aeo ay mag-asaua

sa di co gustong talaga.

Dito aeo napatungo

sa Temesita mong Reino

pagea't dito ang alam co

ualang Ialaquing tutoo.

f

I

At ayao oo na ngang tunay

na ang lalaqui*y matingnan

eung eaya aeo'y naglaebay

sa Amasona*y pumisan.

Baqui*t ngani ang isa pa

saeali't aeo'y maquita

ng mama ,co sa Eeitia

ualang uiuieain , siya,

Quinalalaguian eong tiquis

monasterio ang eauangis

ang hinala'y maaalis

sa gauang hix»di matouid.

Ito ang dahilang tunay

n^ dito co paglalaebay

ng sa Prineesang raaalaman

sabihin ang eatouaan

^
Ang eay Talestris na badya

ieao nga pala'y Prineesa

asai mo pa'y saenal ganda

sa*ugaling naquiquita.

Caya aeo ay nagpilit

tumanong sa iyong tiquis

pagea't aquing nababatid

ugali mo'y saedal diquit.

Cayp generalang mahal

mula ngayoh ay tandaan

na sa iyong pagealagay

eapatid na quitang iunay.

Dito'y ihinto co muna

salitaan ng dalaua

at ang aquing ipagbadya

itong Reinang Minotea.

Ano'y ng malibang arao

itong Reina'y nagearamdam

saquit na ieamamatay

na di na sueat mabuhay.



16 -

Nang rnaramdaman ng Reina

na mamamatay na siya

ipinatauag pagdaea

consejerorig lahat na.

Sampo ng Prineesang anae

gayon din si Orotias

pinisan sa isang salas

saea siya nagpahayag.

Ito ang ipinagturing

mga consejo eong guih'o

yaring aquing sasabihin

gayari ay inyong dinguin.

Cung aquing .paquiramdaman

yaring saquit sa eatauan

di na malalaong arao

na aeo nga'y mamamatay.

Ngayon ang aquirig eorona

isasalin ^a Prineesa

eung anbng inyong pasiya

sumagot na para-para.

Tugbn ng consejong lahat

yaon po ang siyang dapat

ang Prineesa ang maghauae

pagea't herederahg hayag.

Ang Reina'y muling nagturing

oh generalang butihin

itong aquing sasabihin

sundin mo at lalimahin.

Na.Gahima't isalin co

eay Talestris itong Reino

ang tulong mo at saelolo

ay houag uaualain dito-

Icao*y siyang bahala na

na eung siya'y mageorona

tanto ring susundin niya

panihala mong lahat na.

Itong iyong eatapangan

iaeas mga earunungan

ay siyang eutang matibay

nitong Temesitang bayan.

Cung eahima't Reina rito

si Talestris na anag co

ang panihala sa reino

e^tiuala rin sa iyo.

Ang eatapangan mo't sigla

at earunungang lahat na

siyang magtanggol mag-adya

sa lahat ng Amasona.

Na sa iyong mga tulong
,

na dito ay pag-aampon

eaoamtan mong mahinahon

ang eoronang patong-patong.

Sa ito'y mauiea baga

eorona'y ipinaeuha

isinalin eapagdaea-

sa anae niyang Prineesa.

) Di co na sabihi't turan

tanang mga eatuaan

sampo niyong eapistahan

Peineesa nang eoronahan.

Nang maguing isang buan na.

si Talestris maguing Reina

siyang pageamatay baga

niyong Reina Minotea.

Sabihin baga ang hapis

at pighating di maisip

nitong Reinang si Talestris

dahilan sa inang ibig.

Anomang pighati't laguim

diIi,ano pang.gagauin

eaugaliang dapat sundin

ang Reina'y rpinalibing
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Pag-anhing sabihin co pa

ang hilahil i na lahat na

sa isang libing ng Reina

eorrido'y hahabang sadya.

Sa maguing Reina ang saedal

si Talestris na timtiman

lalo pa ang pagmamahal

sa generalang marangal.

Ito namang si Orontis

malaqui ang dalang hapis

dahilan sa sintang ibig

na itinago sa dibdib.

Baquin ang lalo pang dusa

na quinacamtan toui na

di ibig maualay siya

sa mga mata ng Reina.

Cung siya ay matiualag

na eahit eamunting oras

at di siya maeausap

ay sa Reinang hinahanap.

Mabigat nganing totoo

puso ng Reina ay guI6

eundi siya maeayungo

balisa nganing totoo.

Lalong nagtipid na sadya

umiilag si Orotia

dpo't maea maquilala

yaong pagcalalaqui niya.

Ano'y sa gayon ng gayon

lumalaead ang panahon

lalo pang nalilingatong

pagealaon niya roon.

Isang arao baga ito

ay linihim si Laseario

paano na ngayon tayo

nitong pageatahan dito.

Ang dito'y ating nilaebay

ay sa sinta ang dahilan

.

saea ngayo'y ualang daan

sa Reinay maeapagsaysay.

Baquit ang lagay tang yari

nagbalateayong babayi

paano pang pangyayari

sa Reina'y maeapagsabi.

Tayp'y mahabang araw na

na dito ang pageatira

alaala co pang isa
,

baea tayo'y maquilala.

Isa pang alaala co

ng pageatahan ta rito

tutubuan lamang tayo

balbas sa muehang totoo.

Dili iyong natatalos

ley ditong sinusunod

lalaquing dito ay masoe

ang ulo ay pinupugot.
' Sagot ni Laseario naman

baquit di ca po magsaysay

ng sinta mong pinagiaebay

sa Reinang lubhang marangal.

Naeaeausap mo siya

parating easamasama

baquit di mo ipagbadya

ang pinaglaebay na sinta.

Ga sa aquing pageamasid

eahit ieao ay mabatid

dili naman magagetlit

ang bunying Reina Talestris.

Cay Orontis na pahayag

ang gayo'y tila maliuag

eung siya'y naeaeaharap

aeo'y di maeapangusap.
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At ang alaalang tunay

itong ating pagealagay

uiuieain eung maalaman

siya ay pinagdayaan.

Ang sa eay Laseariong badya

eung aayao sumunod ca

hatoi eong ialong maganda

ieao'y siyang bahala na.

Isang arao ngani naman

ang Reinang lubhang marangal

si Orontis eapanayam

sila'y nagsasalitaan.

Na sa pag-uusap nila

nahalata nitong Reina

yaong ealiimbayan niya

itinanong eapagdaea.

Mabunying general co

anong dahilang totoo

ealumbayang namasdan c6

at naquiquita sa iyo.

Ngayon ieao ay magsulit

sa aqui*y houag mageait

nang di ang puso eo't dibdib

ngayon ay magdalang saquit.

Cung ano ang eahirapan

saquit mp't eapighatian

ngayo'y iyong quinacamtan

ay daramay aeong tunay.

Ano ang eulang sa iyo

dito sa Reai Palaeio

sa aquin ay sabihin mo

at pauang ibibigay c6.

Isinagpt ni Orontis

Poon eong Reina Talestris

ieao po ay tumahimie

aeo'y ualang lumbay hapis.

Ito po'y ugali co na

at dala na eapagdaea

eung sa lumb^y ualang sadya

houag eang magalaala.

Dito muna'y aquing lisan

ang eanilang salitaan

ang sabihin co at turan

i

si Orontis na may lumbay.

ISia dili naman mangyari

na siya'y maeapagsabi .

lalong pighating malaqui

quinacamtan arao gabi

Ano'y nang isang umaga

napasa jardin nga siya

lilibangin ngang talaga

ealumbayang dinadala.

Ito namang Reinang liyag

hinanap na siyang agad

puso'y nagdadalang sindae

eundi siya maeaharap.

Sa uala't- hindi maquita

sa boong Palaeipng sadya

ay nanapg eapagdaea

at sa jardin ay purhunta.

Doon na niya natingnan

ang generalang timtiman

nahihilig nasasandal

sa isang puno ng rosal..

Reina ay marahang nasoe

lumapit na sa daeong liqod

mga sinasabing lubos

pinaquinggan ngang tibobos.

^ Siya'y hindi namalayan

ni Orontis na may lumbay

dito ngani minulan

sa pusong nananambitan.
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Ay aniya lisyang palad

at uala ng dulo ng hirap

diua^ h^nggang sa mautas

yaring hininga eong hauae.

Ang tantong may easalanan

ieao nga po Reinang mahal

ngayo^y mahaba ng arao

yaring aquing dinaramdam.

Mula ng aquing maquita

ang larauan mo't pintura

Jto nga'y siyang mula na

natiguib aeo ng dusa.

Uaiang ibang minagaling

minatouid ng panimdim

dito quitaV paglaebayin

ang sinta coV ipagturing.

Nagdamit babayi aeo

pumasoe dito sa Reino

saea ng dumating dito

ualang masabi sa iyo.

Di co maipagparali

ng pageatahan co rine

dahil sa lagay eong yari

nagbalateayoiig babayi.

Lalo ng aeo'y mapisan

dito sa Palaeio real

easama ca gabi^t arao

uala ring magauang tunay.

Baquit naman ang isa pa

sa loob mo porig paquita

paanong maeapagbadya

magsabi niyaring sinta,

Lalong magaling pang tiquis

yayamang nagcacasaquit

yaring hininga^ mapatid

manao ngayon at maalis.

Aeo^ ni na umaasa

na mabubuhay ngayon pa

dahil sa pighati^t sinta

papanao ang ealoloua.

iOh ina eong liniiiyag

na Reina sa Masajetas

patauad ang iyong anae

di mo ria maeaeausap!

Sa banta co inang ibig

quinamtan mo'y miadlang hapis

ng matanto at mabatid

aeo^ nalunod sa tubig-

Ngayon ay ang lalong dusa

eunn matal^^tas mo ina

aeo'y namatay sa sinta

sa Reino ng Temesita

Caya ina eo^ paeamtan

sa aquin ang eapatgiwaran

houag mo ring iealumbay

eung mamatay aeong tunay-

Yayang sa sinta^t pagibig

ng anae mong si Orontis

uala na sa pageabalie

sa iyoV ^i ^a sasapit.

Cayo namang Amasona

magpatauad ang lahat na

at ang di co maibadya

sinta co sa Poong Reina.

Gayon din Reina Talestris

patauad mo'y ipaeamit

ang buhay co ma^ maalis

dahil sa iyo'y pagibig.

Quita ngaV pinaglihiman

nitong aquing anyo at ilagay

na aeo^y Ialaquing tunay

sa pagsinta ang dahilan.
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Lalo n^ aeo'y magbadya

sa iyong akoV Prineesa

eusang pinaglihimang ca

sa eatunayang pagsinta.

Banta eo'y eung matalastas

na aco*y lalaquing uagas

sa galit mong dili hamae

papatain aeo't sueat

Ng sa Reinang mapaquinggan

ang mga pananambitan

ioob niya'y natilihan

pusoV nagulomihanan

At ang kauieaan niya

ito ay lalaqui pala

na malaong naeasama

ay hindi man naquilala.

Aquing quinacaulayao

yayoeapin co*t hahagean

ay lalaqui palang tunay

aeo^ napagdarayaan.

Dito na nga si Tale»tris

sinalaeayan ng galit

sar generala'y lumapit

ito ang ipinagsulit.

Ang uiea niyang sinabi

leao pala ay Ialaqui

na easama namin dine

nagdamit lamang b^bayi

Caya ngayon ang uiea co

agad eayong malis dito

sampo niyang easama mo
ay houag sumalang tutoo.

Dangan ang aquing pagtanao

niyong sa ina eong buhay

'sampo nitong eaharian

mayroon eang quinaratnan.

Ang pagtanao co ang una

sa buhay ng aquing ina

na aquing quiniquilala

ulo mo'y pinugot sana.

Ano di mo natatalos

leing dito'y sinusu^od

na ang lalaquing pumasoe

ang ulo ay pinupugot.

Caya houag ng maliban

ngayon eayo ay pumanao

eailari ma'y houag tutuntungan

itong Temesitang bayan.

Na magmula ngayon baga

sa aqbi*y houag paquita

ni mangahas tumuntong ca.

saeop ng lupa eong sadya.

Ng matanto ni Orontis

sabi ng Reina Talestris

loob ay umulie.ulie

ualang masabing matouid.

Ang uiniea niya lamang

sa sariling eaiooban

aeo pala'y namalayan

nitong Reinang matimtiman.

Anong maj,agaua co pa

aeo pala'y naquilaln

dili nariringig niya

.

panambitan eong lahat na.

Dili ang dapat eong gauin

yaring buhay eo^ ihain

hininga co may maquitil

ay siyang lalong magaling.

Caya Reinang mariquit

yayang sa dala mong galit

inihahain eong tiquis

yaring buhay eong malait.
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Cahit iyong alisin man

yaring maraual na buhay

sa mga mahal mong eamay

tunay eong iniaalay.

Yamang sa sinta't pag-ibig

r.a hindi maipagsuHt

sa dalamhati eo't saquit

ieamaniatay eong pilit.

Pagea't iyong naquilala

na aeo'y lalaquing sadya

alay sa iyong talaga

ang maraual eong hininga.

Ang sagot ng Reinang mahal

malis ca ng magbiglaan

ngayon din houag 'maliban

ang pag-alis mo't pagpanao.

Yumao na si Talestris

iia Palado ay pumanhie

ito namang si Orontis

yumayae na ng pag^alis

Umaquiat na sa Palaeio

at nagsabi eay Laseario

ngayon din ay igayae mo
sasaquian nating eabayo.

Gayon din ang easangeapan

na ating daladalahan

at hindi na maliliban

ngayon din tayo'y papanao.

Ang eay Laseariong tugon

ano baquit aquing poon

itong lalaearin ngayon

saan tayo paroroon.

Ani Orontis at badya

ngayo'y lubos naquilala

ng bunying mahal na Rfeina

na tayo'y Ialaquing sadya.

Ang sinta eong pinaglaebay

uala ring quinasapitan

dili mabuti pang tunay

aeo ay magpatiuaeal.

Isa pa ang Reinang hayag

eagalita'y dili hamae

mula niyong matala^tas

pagcalalaqui tang uagas.

Ang sabi niyang to.too

ngayon din lumaead tayo

eaya halina Laseario

at tayo*y umalis dito.

Sagot ni Laseario naman

ieao po muna'y maghusay

sa templo tayoV magdaan

bago umalis pumanaia*

Doon natin mababatid

eung ano ang masasapit

sa pagpanao at pagralis

ipahahayag ng voces.

Sila nga ay puniasoe na

na sa templo ni Belana

naroong saeerdotina

nagpahayag sa eanila.

Houag magpahayag eayo

lumabas lamarg sa reino

at hlntin ninyong totoo

loob ng Reina'y mabago.

Sundin lamang ninyong tiquis

sa Reinang pagpapaalis

paraanin ang dalang galit

ng bunying Reina Talestris.

Gahlt eayo'y luniabas man

sa loob ng eaharian

eayo muna ay tumahan

doon sa labas ng bayan.
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Libntm na laniang ninyo

ang boong labas ng reino

houag na lalayo eayo

ito'y siyang pahayag co.

Nang ito ay matapos na

si Laseario. ay nagbadya

kao pala'y may daan pa

sa voces na parirala.

Ang sinta mong pinaglaebay

mayroong eaguinhauahan

eaya po pinatatahan

tayo sa labas ng bayan-

Na houag lumayo rito

sa labas nga nitong relno

may pageaearaanang bago

mapasoe na muli tayo.

Si Orontis ay nayag na

sa eay Laseariong easama

sa labas ng Temesita

doon nga tumahan sila.

Ang eanilang gaua lamang

linilibot nilang tunay

ang labas jng eaharian

nitohg Temesitang bayan.

Aquin munang ipagbalie

sa Reinang eay Talestris

mulang manao si Orontis

nagdamdam ng hirap saquit.

Siya ay may isang dama

na pinaea seeretaria

ang pangalaV si HipoHta

na easangguni toui na.

Si Hipolitang timtiman

capagdacaV inutusan

ng Reina at pinatingnan

ang generalang marangah

Na eung nangagsialis na

magpanginoong dalaua

at eung baga't nariyan pa

paparituhin mo sila.

Si Hipolita'y lumaead

sa euarto ni Orotias

at sinunod niyang agad

utos ng Reinang hayag.

Nang siya nga^ dumating na

uala na ang generala

sampu niyaong si Laseario

agad nagbalie sa Reina.

Oh Reinang lubhang marangal

euarto'y maliniS'''nang tunay

ni anomang easangeapan

uala na aeong dinatnan.

Manang sa Reinang mabatid

pumanao na si Orontis

sabihin ang lumbay hapis

ng puso niya at dibdib.

Sa uala ngang pagearaanan

ang malaquing ealumbayan

sa pagcaupo^^V i^aboual

itong Reina^y hinimatay.

Oh Reina eong Panginoon

houag ca pong malinggatong

niyaring aquting itatanong

sa aqui*y sagutin ngayon.

A.nong bagay po^t dahilan

ng iyong paghihimatay

sampong pag-alis pagpanao

generala naming mahaL

Ang isinagot ng Reina

ay Hipolita co aniya

iyan ang sindae na dala

ng puso eong nagdurusa



23

Na eung iyong matalast^s

pagpanao ni Orotias

sino maV mangguiguilalas

at magdadala pang habag.

.
Sa iyo co sasabihin

bagay na itong narating

nguni at ang aquing bihin

eangino ma^ houag sabihin,

At nang iyong matalastas

eung sino si Orotias

3aon ay Ialaquing hayag

Prinoipe sa Masajetas.

Yaon nga^ di ibang tiquis

ang Prineipeng si Orontis

dito^y balitang sumapit

na nalunod nga sa tubig.

Ang ipinaritong talaga

sa aquing tunay pagsinta

nagdamit ng Amasona

at dito'y pumasoe sila-

At eung eaya co naalaman
' na lalaqui siyang tunay

ay aquin ngang nasubuean

sa ]ardin aanambitan.

Mga panambiLan niya

tungeol sa aqui^y pagsinta

eung eaya co naquilala

na siya^ Ialaquing sadya.

AcoV sinidlan ng galit

agad co nang pinaalis

na di co napag-isip

ito ngayon ang nasapit.

Ngayon co na napagbulay

at napag-isip eong tunay

ang ating eaugalian

dito ay tantong mahalay.

j Na eting ibig mageaanae

tayo pa^y siyang hahanap

saan mga reino^t Giudad

I
^g f^g^ Ialaquing hayag»

Aeo ngayon Hipolita

ibig co nang mag-asaiia

nang mabago co nang sadya

\ ugali nating Jahat na.

I
Ang ipinagsisisi co

r napaalis eong totoo

1
saan pa quiquita tayo

ng lalaquing para nito.

Ang paquiquisamang paaa

sa aquin at sa inyong madla

f di isa man nahalata

? babayi siyang eamueba.

\ Marunong na maquibagay

sa pinaquiquisamahan

siya^y masuriurin naman

sa anomang eautusan.

Palibhasajy anae Hari

ay mariquit ang ugali

sa loob ma y may pighati

dili mo mapaguari.

Di man maeapagpahayag
^

eahit may pighati^t sindae

alin ang pusong matigas

na di magdalang habag.

Sa gayong sintang malaqui

sa aqui^y di nagparali

malaong natahan dine

ay di isa man nagsabi.

Cung para ng iba iyan

na Ialaquing gayon lamang

sa silid eo^y papipisan

di aeo pinangahasan.
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Cahit anomang marating

ang sinta ay sasabihin

hindi at ang sintang anggiiin

isinarili niyang tambing.

Tauong dunong na magligpit

dalang pighati ng dibdib

palibhasa ay mabait

ang Prineipeng si Orontis.

Anong sueat uieain pa

sapagea Ialaquing sadya

laeas na ualang eapara

matapang nama't masigia.

Baquin dito tapong tanan

ma1aqui ang naguing utang

eaniyang pagtatangeaeal

sa mga guerrang nagdaan.

Tayo'y dili maeabayad

pinaalis co pa*t sueat

ito ang siya eong sindae

ang puso co*y nababagbag.

Ito'y ang gighati't hapis

ipinagpuputoe ng dibdib

sa biglang pagpapaalis

sa Prineipeng eay Orontis.

Ngayon saan pa quiquita

ng lalaquing para niya

siya ngani'y dirito na

saea pinaalis co pa.

.Ngayoh saan hahanapin

at saan co quiquitain

gayong ugaling magaling

banta eo'y uala na mandin.

Matd ea'y naguiguing bueal

ng pagluhang ualang tahan

saan aquing madudulang

si Orontis na marangal.

Cay Hipolitang mabatid

yaong mga pananangis

nitong Reinang si Talestris

nangusap siya at n^agsuliti

Aniya oh Reinang marangal

sueat na ang panambitan

nang di sampong aeo namsn

ang puso co ay magdamdam.

Loob, puso mo'y aliuin

at lingapin ang panimdin

dili anomang gagauin

napaalis mo nang tambing.

Ano pong magaua pa

niapaalis mo na siya

yaon po'y bayaan mo na

houag eang mag-alaala.

At aeo po'y gayon man

I
na eung iyong ealooban

eung siya po'y masumpungan

ay aquing pagsasabihan.

Aamoin eong tutoo

pumasoe na muli dito

eaya po Reinang poon co

bauahin iyang lumbay mo.

Ang aquing ipagsusulit

Copodacianong nagahis

ay mangag gaganting pilit

sa Temesita'y jiagbaiic.

Sa panahon nganing ito

yaong Capodacianong reino

nasasaeop na tutoo

Haring AIejaridro Magno.

Tantong nabalitang tunay

Haring Alejandrong hirang

j
tatlong parte'y nasaeupan

n'tong mundong eabilugan.
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ItoV may laa't handa na

tropa at malaquing guerra

at ang hindi macongquista

sinalaeay at binaea.

Ang balang taluning tunay,

eiudad, reino*t bayan-bayan .

agad niyang palalaguian

gobierno't Presidente man.

Sa yasallos nga rin niya

doon din siya nunuha

ihahalal na talaga i

na parang eatauan niya.

Caya nga si Noverciano

inihalal na totoo

ng Haring si AIejandro

na sa Gapadoeiang reino.

Mula nang magtangan siya

maguing Gobernador baga

ay nagpagayae ng guerra

tinungo ang Temesita.

Nang sa Reinang maalaman

doon ang sadya at paeay

iguinayae eapageuan

ang mga bayaning eaual.

Siya nga ang generala

at saea si Hipolita

sa eampo ay nag.usap na

itong dalauang armada.

Itong Reinang saedal dilag

sabihin ang tapang laeas

eung lumueso't maquilamas

vivora ang siyang eatulad.

Sa ganoong paglalaban

eapagdaea'y nalupigan

ang Gapadoeianong hunghang

pagbabaeang ualang tahan.

General na Noverciano

ay napag-isang totoo

pinag.iuan ng soldado

sama niyang ejercito.

Sa dili na maeaeaya

si Noverciano sa Reina

eabayo'y pinihit niya

ndgpataebo eapagdaea.

Sa malaquing dalan^t ga^i^

nitong Reinang si Talestris

hinabol niya at inusig

si Novercianong balauis.

Sa paghabol na mataman

nitong Reinang saedal tapang ,

siya ay napahiualay

sa mga babaying eaual.

Nang siya ay ma^ag-isa

ay naeubeob ng lahat na

binihag siya at dinala

sa Reino ng Gapadoeia. ^
Nang sa reino ay suinapit

itong Reinang si Talestris

ay agad ipinapiit

ni Novercianong balauis.

Siya nga'y ipinalagay

sa isang malaquihg bahay

at yaon ang bilanguan

ng sino mang mga mahal

Gatouaa'y sabihin pa

ni Noverciano sa H^ina

baquin tinamaang sinta

naearagdag ay bihag pa.,

Touina'y inaalayan

ng sinta ang Reinai^ mahal

in Novercianong sueaban

ay di tangapin isa man. 4
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Mana'y sa di na matiis

sintang nununto sa dibdib

isang arao ay lumapit

siya sa Reina Talestris.

panito ang pangungusap
oh Reinang saedal dilag

ieao rin po ay mahabag
yaring sinta co ay tanggap.

Ang isinagot ng Reina

ay Noverciano aniya

sinta mo*y di matalima

ngayon ay magpatauad ca.

Na eung sd sinta mong hain

sa aqui'y houag sabihin

eahit anomang maratipg

ay hindi co maaamin.

Gaydng uiea nang masambit
si NovercianoV nagalit

sa pageaupo'y nagtindig

ito ang ipinagsulit.

Anong bagay ang dahilan

sinta co*y di mo ayunan

aeo baga ay alangan

laganap mong eamahalan.

Cung daanin sa gahasa

anong iyong magagaua
sinong maeasasansala

quita ay bihag ria eusa.

'Caya magdalita ca rin

ang sinta co ay tangapjn

ngayo'y patangnan sa aquin

mga eamay mong maningning.

Sa di rin tangaping tunay

ang sintang iniaalay

eay Novercianong tinangnan

ang sa Reinang mga eamay.

Manang sa Reinang maquita

na gagambalain siya

nagtindig eapagearaea

eagalita'y sabihin pa.

Inunat na nga ang eamay

si Noverciano*y. tinampal

sa mueha ay tinamaan

nahapay siya't naboual.

Sa malaquing hiyang dala

ni Noverciano sa Reina

nagbanta siya ng iba

na patain eapagdaea.

Sa tinatahanang bahay

nitong Reina'y lolooban

ni Novercianong sueaban

doon papataing tunay.

Ito ay iuan co muna

at ang aquing ipagbadya

yaong mga Amasona.

sama ng Reina .sa guerra.

Sa matanto at matatap

ang Reina nila'y nabihag

ealumbaya'y dili hamae

niyaong Amasonang liyag.

Lalo na si Hipolita

ualang maisipan baga - .

eung anong gauing maganda

daang maeuha ang Reina.

Canilang eaugalian

eung may saeunang auoman

sa gubat pinagninilay

gagauing mga paraan.

Sapagea nga eung sa Junta

marahil di mageaisa

sumusunod yaong iba

at ang iba nama'y eontra.
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Caya ngayon ang sino man

magpuno ditong maturan

siyang magbubulay-bulay '

sa gubat at easuealan.

Sapagea si Hipolita

iealauang generala

humiualay eapagdaea

sa ejercitong easamg.

Sa easuealan ng gubat

naparoon siyang eaguiat

iniisip niyang lahat

ang mga gagauing dapat.

Caitiyang pinagninilay

sa sariling gunamgunam

ang eaniyang masumpungan

si Orontis nganing hirang.

Nang Ganilang maeasama

sa igagayae na guprra

sa pageuha nilang sadya

s.a nabihag nilang Reina.

Sapagea si Orotias

saedal ng tapang at laeas

maeueuhang ualang Huag

ang Reina nilang nabihag.

Baquin ang isa pa naman

marunong magparaan

agad ngang mapapasuean

yaong Capadociang bayan.

Matapos maeapag-isip

umoui ngani't babalie

ay natanao namang tiquis

si Laseario't si Orontis.

Na doon na patutungo

sa eanilang ejercito

hinintay na niyang totoo

nartg niaquilala eung sino.

Nang malapit ang dalaua.

doon niya naquilala

di iba't ang generala

si Laseario s^ng easama.

Sabihin anjg eatouaan

ni Hipolitang timtiman

si Orontis nang matingnan

binati*t pinagsabihan.

Ang eay Orontis na sagot

ibig co man ang sumunod

aco*y nagdadalang taeot

sa Reina nating bantog.

Sa aqui'y uinieang lubos

sa galit niyang tibobos

. na aeo'y houag sumipot

tungeol lupaniyang saeop.

Aeo aysalang maquita

at pinagbaiialan niya

aco*y houag tuniuntong na

sa saeop ng Temesita. '

Ang eay Hipolitang sagot

yao'y aquing natatalas *^ 1

ngayon naman ay an^ ^^^^

ng Reina'y tantong lumambot.

Hindi rno man ipagsaysay

batid co na ngayo't alam

na eayo'y lalaquing tunay

nagdamlt babayi lamang.

Ang Reina'y siyang may turing

at may pahayag sa aquin

niyong eayo'y paalisin

nag-usap eami ng lihim.

Nang eayo ay maeaalis

malaqui ang dalang hapis

at di na rao napag-isip

nagaua sa inyong tiquis.
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Pinagsisihang totoo

Ipagpapaalis sa inyo

eaya ualin sa loob mo
af uata nang galit sa iyo.

Si Orontis ay sumama

dito sa eay Hipolita

sa, rea! ng Amasona

doon nangagtuloy sila.

Gapagdating ni Orotias

ang toua ay dili hamae

ng mga babaying lahat

isa't isa*y yumayaeap.

Ang sa isa*t isang turing

salamat anila^t dumating

itong generala namin

matoua na tayong tambing.

Ngayon natin maeoeuha

ang Reinang binihag nila

sapagea at dumating na

matapang na genei-ala.

St Hipolita'y nangusap

oh Generalang marilag

anoman ang iyong atas

siyang susundin ng lahat.

Cung anong iyong pasya

sa nahahandang armada

nang hindi naaantaia

tayo ngayo'y lumaead na.

Ang eay Orontis na turing

ngayo'y atin namang hihtin

mamayang gabing malalim

siya ngang paglaead natin.

Yaon ang ating paglaead

at pagloob sa Giudad

ang Gapadoeianong siieab

ay pataing ualang liuag.

Gayong babaying lahat na

magbigquis na para.para

at paparehong magdala

niyong eugong nasasadya.

Mamayang dumating doon

sa eontraposo'y itapon

nang may tulayang hinahon

I

tayong lahat maeatuloy.

» Cung ating matabunan na

ang tabi niyong muralla

sandigan ng hagdan muna
nang agad nilang maquita.

Ang iba'y doon umabang
sa isasandig na hagdan

para silang linilibang

inyong tatauag.tauagan.

Saan di nga ang lahat na

doon patutungo sila

sapagea't may naquiquita

eontrariong maeaeabaea.

Cung sila'y doon mapisan

sa isasandig na hagdan

masoe na ang ealahatan

magdaan sa tinabunan.

Ualang malay silang tambing

sa pagpasoe doon 'uatin

at saea sila eubeubin

ubusing pagpapatain.

Nang ito ay matalastas

panihala niya at atas

eatouaa'y dili hamae

ng mga babaying lahat.

Iguinayae eapagdaea

ang easangeapang lahat na

gabi nang lumaead sila

tinungo ang Capadocia.
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Gabf ring yao*y sumapit

ang Reino'y natatahimie

panihala ni Orontis

ay guinaua na ngang tiquis.

Sa paraan nganing yaon

reino'y agad na quinulong

daga ang siyang eaueol

na eanilang napatibong.

Niyong sila'y maglalaban

sabihin ang earahasah

mga Amasonang tanan

"g pagpatay sa eaauay.

Balang masumpungan nila

pinapana eapagdaea

ano pa'y nang mapaumaga
uala nang tauong maqiiit^.

Nang matapat sa Palaeio

ang eanilang ejercito

ay may isa namang tauo

na sa eanila ang tungo.

Ario'y pagcaquita nila

papatain ngarig talaga
,

yaong tauo*y lumvjhod na

at sa eanila'y sumamba.

Ani Orontis at saysay

houag nating patain iyan

pagea't hindi lumalaban

at sumusueo nang tunay.

Ang tauo nama'y nagsulit

sa aquin eayo'y maquinyig

sa sasabihin eong tiquis

nang agad ninyong mabatid.

Ang inyong mahal na Reina

ngayon ay nasa pahgamba

parun^n nihyong dali na

upan )fling datnang buhay pa.

Yaon pong malaquing bahay

dito'y inyong matatanao

doon nga po nalalagay

ang inyong Reinang marattgaU

Cangina*y si Noverciano

casama*y -madlang soldado

at lolooban eono

marangal na Reina ninyo.

Ualang ibang eaisipan

eundi ang eaniyahg mapatay '

ayon sa hiyang quinamtan,

mueha niya nang matampal.

Cay Orohtis na matatap

yaong sa taupng pahayag

nagbigla silang lumaead

cagalita*y dili hamae.

Doo*y nang dumating siya

nangageaeagulong sadya

ang bahay linooban na

ni Noverciano*t ang sama.

Caya la.nang di napatay

itong Reinang matimtiman

ang taburet^ng uupatj

ay siyang ipinaglaban.

Saea siya*y nangagao pa

ng isa bagang espada

doon sa mga eabaea

na ipinaglaban niya.

At saea siya lumagay

sa tabing pader ng bahay

at nang di rao malapitan

ang daeo niyang lieoran.

Ay sa gayong paglalamas

ang Reina'y maraming sugat

siyang pagdating na agad '

ng bayanirig si Orotias^



— 30 —

Gapagdating doon niya

lumusob ang mga sama

si NovercianoV ! inuna

alo'y tinaga pagdaea.

Namatay at natimbuang

si Novercianong sueaban

at saea hinanap naman.

ang soldadong earamihan.

Yaong iba'y naeataebo

at sa bintana'y lumueso

mga babaing soldado

umaabang naman dito.

Ang magtalon sa bintana

sa itaas pa*y patay nga

di na nagdarating lupa

sa nagsisitamang pana.

Ng maubos manga patay

ang nagsiloob sa bahay -

Reina'y nahilo't nahapay

sa sugat at dugong nanao.

Si Orontis nanaog na

sinabi eay Hipolita

parunan mo aniya muna

ang ating mahal na Reina:

Siya'y tantong nahihilo

agad laguian ng remedio

nguni't houag masabi mo

na aeo ngani'y narito.

Ang sagot ni Hipolita

aeo'y siyang bahala na

sumaelolo na sa Reina

at sa eatre ay dinala.

At eaniyang benenadhan

mga sugat sa eatauan

uala namang isang mortal

at ' paraparang mababao*

Mahi'masmasan ang Reins

nangusap eapagearaea

tumanong eay Hip6lita

sino ang iyong easanaa?

Nguni't yaong si Orontis

sa eanila'y naquiquinig

ang eay Hipolitang sulit

tanang vasallos mong eabig.

Pauang naparitong tunay

at di ca mapabayian

earam^y ang aming buhay

sa anomang easapitan.

Anang Reina ay paauo

lalang na guinaua ninyo

at eayo'y naeaparito

na naeapasoe sa Reino.

Ang sagot ni Hipolita

mula niyong mabihag ca

sa gubat inisip co na

sa iyo'y aming pageuha

Doon po sa pagninilay

ay ang aquing napalaran

si Orotias na general

ay amin pong nasumpungan

Aquin pong ipinagsama

sa ilinaead na guerra

ang may paraan di*^ siya

pageapasoe naming sadya.

Ng iyan po'y yaeaguin co

ayao sumamang tutoo

ai.g alaaia'y ganito

ang dahila'y sa galit mo

Ang sabi co sa eaniya

houag ng mag-alaala

ang aming mahal na Reina

galit sa iyo'y uala na.
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Tuloy sinabi eong tiquis

ang mga lumbay mo't hapis

tanang pighati sa dibdib

dahil sa pagpapaalis

* Ng ito ay matalastas

eay Hipoiitang pahayag

ang Reinang lubhang marilag

eagalita'y dili hamae,

At ang sinabi'y ganito

dili uiea co sa iyo

na yaong aquing sieereto

eangino ma'y ilihim mo.

Saea ngayon sa eaniya

lihim eo'y ipinagbadya

di nio na inala-ala

eahihiyan eong lahat na

Dili mo na pinagbulay

aco*y isang Reinang tunay

sa isang lalaqui lamang

mahapis aeo't malumbay.

Dili uiuieaing tiquis

isasaloob na pilit
,

sa malaqui eong pagibig

eaya aeo nahahapis.

Babayi eang dalahira

munti mang seereto'y uala

itong iahat mong guinaua

sa aqui*y labang daquila

leao pala ay ganiyan

uala eang seeretong tangan

di mapageatiualaan

ng anomang ealihiman.

Hkyo lilo't palamara

sa harap co*y umalis ca

baea sa galit eong dala

eung anong raarating mo pa,

Mabuti pa ngamng totoo

di na eayo naparito

at pinabayaan aeo

sa poder ni Noverciaiio.

Toua co pang dili hamae

ang aeo'y dito mautas

houag lamang nasiualat

lihim eong ipinahayag.

Ang sagot ni HipoHta

poong eong mahal na Reina

eagaiitan mo'y pagbaua

sa sabi eo'y manainga.

Cung aquin mang naisaysay

itong iyong ealihiman

uala nang naeaaalam

eundi si Orontis lamang.

At ang napagsabihan co

ng iyo bagang seereto

pumanao na nga sa mupdo

at namatay nang totoo.

Sino pang maeaaalam

lihim mo'y nasabi co man

ang aquing napagsabihan

uala na nga at namatay.

Sagot ng Reina Talestris

di baga ang iyong sulit

easama mo si Orohtis

at ito'y nasoe na tiquis.

Saea ngayon ang iyong badya

I siya nga ay namatay na

ano ang dahilan baga

na iquinamatay niya.

Ani Hipolita't saysay

eanginang ieao'y looban

ni Noverciano ngang hunghang

sugat ay di namalayan.
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Doon sa paquiquilamas

sa mga lilo at sueab

dito na ngani tinanggap

ang isang mortal na sugat,

Sa maubos nang mapatay

ang mga lilo at sueaban

dooii lamang naramdaman

sugat niya sa eatauan.

Ang guinaua naman niya

ay guinamot eapagdaea

sa di rin gumaling siya

ay pumanao ang hininga.

Ang eay Talestris na turing

Hipolita, hintay tiguil

sabi moV huag tapusin

hininga/co*y maquiquitil.

Ngayo'y namatay na pala

si Orontis na masigla

sa aba eong aba baga

papanao yaring hininga.

Bunying Prineipe Orontis

baquit nanao ea't umalis

at aeo'y iniuang tiquis

na tiguib ng hirap saquit.

Ang sinta mong pinaglaebay

pinamuhunanan ng buhay

baquit di mo na hinintay

nang iyong paqmnabangan

Ngayo'y minatamis mo pa

sa pinagiaebay mong sinta

sa hirap na ualang hanga ,

na aeo'y siyang magdusa.

Aeo ri't aeo rin iamang

ang tantong may easalanan

eaya dapat na dumamay

na aeo'y magpaeamatay.

Aeo ang may salang tiquis

sa nagauang di matouid

sa iyo'y pagpapaalis

na di co na pinag-iiip.

Dili na pinagbulay co

ang mararatirig eong ito

sa casaquitang totoo

pagpapaalis sa iyo.

Nangasaan yaong una

mga loob mong paquita

ngayo'y uaian^g quisap mata

umalis at pumanao ca.

Di na quinahinayangan

ang hirap mo't madlang pagal

di hinintay na bayaran

bigla eang nalis at nanao.

Saan quita hahanapin

ngayon aquing dudulangin

eangino inihabilin

ang pagsinta mo sa aquin

leao rin at ualang iba

nihag niyaring alaala

puso sampong ealoloua

bain sa iyong talaga.

Saea ngayon iniuan mo
sa eapighatiang totoo

di hinintay na eamtan mo
eamay eong hain sa iyo.

Gayong pagod mo't hilahil

ng pagsisilbi sa aqui^

di co na naganting tambing

aeo'y iyong patauarin.

Patauad, patauad aeo

sintang nagtaesil sa iyo

Orontis patauarin mo
aeong palamara't lilo.
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Aeo ang may salang tiquis

ng mga napagsapit

eaya patauad Orontis

patauarin si Talestris.

Talestris saan hahangga

.eahirapan mong lahat na

diua'y hangang sa mapaea

ang maraual eong hininga.

Ay Orontis laquing hirap

nitong parusa mong gauad

diua^y signos co*t planetas

dala ng masamang palad.

Mga mata'y magsitangis

magsiluhang ualang patid

suedang hininga'y maaiis

maramay sa sinta't ibig.

At eung mangyayari lamang

na ieao'y aquing mabuhay

dangan ngani ualang daan

ay masamang eapalaran.

Sa gayong pighating dala

ng tumatangis na Reina

ito ngang si Hipolita

nangusap sa lobb niya.

Pinagsisisihang lahat

^ng gayong ^^abi't pahayag

baea sa hirap at sindae

ang Reina ay mabinat.

Sa gayong pananambitan

nitong reinang lubhang mahal

itong si Orontis naman

ay dumulog sa harapan.*

Nanieiuhod eapagdaea

sa harapan , nitong Reina

at saea nangusap siya

ang hapis mo, po'y sueat na.

Houag ca na pong malumbay

sueat na ang panambitan

pananangis mo'y itahan

narito aeo at buhdy.

Ano ngani^y nang maquita

si Orontis nitong Reina

ga naualang loob siya

*;a eahihiyang dinala.

Ang sa Reinang minatouid

nagpaquita nga ng galit

sa Prineipeng eay Orontis

ito ang ipinagsuiit.

Orontis dili uiea C0

eapagearaea sa iyo

ay houag tuntungan mo

ang mga lupang saeop co.

At houag ca nang paqulta

sa aquin ay humarap pa

at eung baga mangahas ca

buhay mo ay magdurusa.

Baquit ca nangahas dito

na dumulog sa harap co

diua'y ibig mong totoo

na pugutan ca ng ulo.

Ang eay Orontis na sagot

oh Reina eong maalindbg

di co easaianang lubos

ang sa iyo ay pagdulog.

Na eung sa lupa mong saeop

aeo po'y di pumapasoe

ano acoV ualang loob

sa harapan mo*y dudulog.

Caya naeadulog lamang

ngayon sa iyong harapan

ang iyong quinalalaguian

dili mo nasasaeupan.
^
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At ang mga lupang ito

ay saeop ni Noverciano

tumalo nito ay aeo

sa bagay aquin ang reino.

Aeo ma'y salang maquita

nangahas at humarap na

ang igauad mong parusa

tihatanggap eong lahat na.

Yayamang ang pahayag mo
na eung maquita mo aeo

ipaaaKs ' mong totoo

ngayon yaring aquing ulo.

Yayang sa madla eong dusa

sa di masabi eong sinta

ang lalo pa ngang maganda

ang manao yaring hininga.

Caya sa iybng harapan

hain ngayon yaring buhay

at di co isinusuay

sa balang iyong ealooban.

Mana sa ito'y mabatiyag

ng Reinang lubhang marilag

eay Orontis na pahayag

oaualang ioob na uagas

Dl nacaquibo munti man
at quinagat nanga lamang

yaong hintuturong eanan

at saea siya nagsaysay.

Pagbuhat aniya Orontis

at sa luhod mo*y pagtindig

ngayon sa sinta mong labis

aco*y talo mo na*t d^ig.

Marami na ngang tutoo

na paraang ginaua co

dinaig mo ri*t tinalo

eaya sueat na sa iyo.

INgayon ay iyong asahan

ang sinta mong pinaglakbay

tanang iyong eapagalan

ay panahon »no nang eamtan

At ang eatunayan nito

na aquing sabi sa iyo

saesi yaring eorona co

at hinahauaeang eetro.

Hipolita nama'y dinguin

yaring aquing sasabihin

na hduag mong lilimuiin

eangino ma'y ipaglihim.

Sapagea't Ialaquing tunay

si Orontis na geriferal

ay houag na mamalayan

n& mga yasallong tanan.

Sino man sa ating reino

houag maeaalam nito

liban na sa ating tatlo

ito'y siyang tadhana co.

Yayang ang aquing eatauan

ngayon ay maeaeayanan

magsigayae eayong tanan

moui na sa ating bayan.

Ngayon tayo ay moui na

sa reinong Temesita

at ng dili ala-ala

yaong reino nating sadya.

Caya iyo ng igayae

ang soldado nating lahat

capagcaraca*y gumayae

na mdui sa ating Ciudad.

Paganhin co pang saysayin

omoui na silang tambing

ng sa reino ay dumating

eatouaan ay sabihin.
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Ng lahat ng Amasonas

dahil sa Reinang marilag

dumating na aliualas

naeuha sa pageabihag.

Oi co na sabihi't turan

sari-saring tatouaan

handog sa Reina at alay
,

ng mga vasallong tanan.

Ng ito'y matapos na

mga eatouaa't saya

napagamot na ang Reina

niyong mga sugat niya.

Dito na ngani naeaniig

sinta nila ni Orontis

at itinanim ni Talestris

sa isa't isarig pagibig.

Tuloy nangang nagtipanan

na ualahg magsusue^ban

ang maglilong sinoman

eahirapan ang eaeamtan.

Ano nga'y ng gumaling na

itong mariiag na Reina

ay dinatnan naman sila

ng isang malaquing gu^rra

Sa labas ng eaharian

ng Temesita ngang bayan

doon ay nagsisalaeay

ang lumoob na eaauay.

Manang ito sa matatap

ng Reinang lubhang marilag

tumanong eay Orotias

eung anong gagauing dapat.

Ang eay Orontis na turing

ualang ibang dapat gauin

eundi parunan ngayou din

hoebo nila'y salaeayin.

Anang Reina ay eung gayon

hayo*t igayae na ngayon^
ang soldado nating eampoa
aco*y sasamang paroon.

Ani Orontis at badya

houag na easi co*t sinta

sapagea mahina ca pa

na sa hoebo ay sumama.

Ako ang siya na lamang

paroroong maquilaban

ito*y aquing eatungeulan

sampo ng soidadong tanan:

Ang isinagot ng Reina

ibig co rin ang sumama

at dili co mababata

eung hindi quita maquita.

Ang eay Orontis na tugoo

Reinang aquing panginoon

houag nang sumama ngayon

na sa aming pagparoon.

^At eung baga ibig mo rin

lia sumalubong sa aquin.

ngayong ieao ay gUmaling

doon na quita hihintin.

Ito ang siyang nalutas

na nayari nilang usap

eagyat nangang ilinaead

ejercitong nagagayae.

Gapagdating sa eaauay

ay linusob eapageoiian

si Orontis ni matapang

sa mga babaying eauai.

Sa gayong pamimiyapis

paquiquibacang masaquit

eamue-ha'y baguiong mabilis

mga eontrario'y napalis.
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Isa ma'y ualang natira,

napgagtaebong parapara

baquit ang geheral nila.

siyang pinatay na una.

Ng uala ng maealaban

at sila ay mageahusay

gumaua nanga ng real

doon sa loob ng bayan.

Na tatahanang talaga

ni Orontis sampung sama
at doon hihintin nila

yaong marangal na Reina.

Aquin munang ipagbalie

dito sa Reina Talestris

ng gumaling ang saquit

gumayae na ng pag-alis.

Niyong siya'y aalis na

sasalubong na ta'aga

sa mga vasaIlos niya

na nagsilabas sa guerra

Siyang pagdating na rito

ng balitang ejercito

'Haring AIejandro Magno
ang may dala nitong hoebo

Nagulo ang gunamgunam
nitong Reinang lubhang mahal

pagca*t sila nga ang paeay

na talagang lolooban.

Oahii sa mga vasaIIo

niyong Haring Alejandro

napatay nila*t tinalo

sa guerrang nagdaan dito,

Ang eaniyang eauieaan

eahit silaV iumaban man
di rin mananalong tunay

sa oay Alejandrong tapang.

Sa laeas liosi'y balita

ang Haring Magnong daquila

anong amipg magagaua

eami ay babaying paua.

Marami na ngang totoo

dinaig niya't tinalo '

mga Giudades at reino

at malalaquing Imperio.

Baquit ngayo'y uala't nalis

ang halal eong si Orontis

1
at nilabas nilang tiquis

I ang mga lilo't balauis.

Di ang mabuti pa ngayon

aeo ang siyang paroon

sa eaniya'y sumalubong

guerra'y nang di mapatuloy.

Cung aco*y siyang mauna

magsalita'sa eaniya

at nang hindi ituloy na

ang paeay dito ng guerra.

Pumili ngani^t humirang

sa mga babaying eaual

na mga eadalagahan

I
na mayroong dalauang daan

j Parang isang ejercito

may sangeap na armamento

at ang eanilang tinungo

ang huebo ni Alejandro.

Manang ito*y sa maalaman

Haring AIejandrong mahal

doon ang layon at paeay

Reina sa Amasonang bayan.

^^^atouaa'y sabihin pa

pinagayae naman niya

generales na lahat na

at sasalubungin nila.



— 37 —
Sa cabayoV nagsisaeay

at lumaead eapageuan

eaguiat na nil*ng natanao

ang babaying caramihan„

Lumunsad na para-para

sa niga eabayo nila

inaeay na lamang baga

at nagsilaead ng paa.

Gayon din ang Reinan^ mahal

at babaying earamihan

nangagsilaead na naman

mga eabayo'y inaeay.

Dito'y nageasalubong na

si Alejandro*t ang Reina

eatouaan ay sabihin pa

sa ganitong pagquiquita,

, Dito na nga ibinigay

ang sa isa't ijfeang galang

niyaya na nga sa real

ni Alejandrong marangal.

Sa real ipinagsama

itong marilag na Reina

sampong samang Aniasona

sa; malaquing toijang dala.

Sa isang salas pinisan

generales niyang tanan

at itong Reinang marangal

sa eaniyang dapit eanan.

Nang mapisan silang lahat

si Alejandro*y nangusap

oh Reinang saedal dilag

na sa Temesitang hayag.

• Anong dahilang totoo

ang sinadya mo po rito

sa aquin ay sabihin mo

ngayo't nang matalastas co. /

Ang islnagot ng Reina

bantog na Haring Monarea

ang sadya dito at pita

ieao po*t dili iba,

Aquin pong nabalitaan

itong guerrang iyong taglay

yaong aming eaharian

ay siya mong lolooban.

Ang eadahilanan nito

bagay ng eagalitan mo

ayon sa iyong vasallo

na pinatay namin dito.

Caya Haring saedal tapang

eahii'y uala sa pagiaban

eung eaya dito'y naglaebay

tandang eami ay talunao.

Bauahi ang dalang galit

aua*y houag ipageait

anoiig aming masgisapit

eung babaeahin mong tiquis.

Gaming babaying lahat na

sa reino ng Temesita

ano ang eaeamtang hohra

eung ituloy mo ang guerra.

Ang iyong mga general

eaya rito'y nangapatay

hindi namin eagustuhan

eundi eami niloobaA.

Mangyaring di ipag-adya

ang buhay namirig lahat na

sampong bayan naming sadya

ay parating guineguerra.

Ito Haring AIejandro

ang aming ipinarito

dingguin ang aquing deseargo

guerra ngayo^ iurong mo.
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Ang iyong tingnan na lamang

sa aming babaying tanan

anong eaeamtan mong dangal

?a amin eung maquifaban.

Cay Alejandrong mabatid

sabi ng Reina Talestris

nagtaea ang puso*t dibdib

sumagot nama't nagsulit.

Ito ang ipinagbadya

oh maalindog na Reina

ang hinagap mong lahat na,

ay uala sa alaala.

Itong aquing ejercito

ay sa Las Indias ang tungo

naparaan lamang aeo

sa labas ng inyong reino.

.Sa aquing mga general

na paua ninyong pinatay

ay dili co dinaramdarh

, at eanilang easalanan.

Dili nag-uutos aCo

looban ang inyong reino

quiniquilalang utang co

sila'y nangapatay ninyo.

Dapat yaon sa eanila

ang mangaualang hininga

na sa hiadi pagtalima

tanang utos eong lahat na.

Ang bilin eo't eautusan

sa generales eeng tanan

tungeol sa babaying tunay

ay houag maquiquilaban.

Caya Reina'y pauiin mo
ang hinagap ng loob mo
na malayo sa puso co

looban ang iyong reino.

Ang isinagot ng Reina

salamat bunying Monarea

eung baga po*t tulot mo na

eami nama'y paalam na.

Ang eay AIejandrong sulit

oh Reinang saedal diquit

houag ipagdalang galit

sa aquing ipamamanhie.

Na ang aquing eahingian

ay sa inyong ealahatan

dito ay matira lamang

mga labinglimang arao.

Maeaganti lamang aeo

sa honrang paeamit ninyo

nitong pagsasadya rito

ay tumira muna eayo.

Ngayo'y mahabang arao na

ang i^ais ng ala^Ia

eayong mga Amasona

mapahood eo't maquita.

Mata eo'y magsaua lamang

ng panonood na tunay

pananamit ninyong tanan

sampo ng anyo at lagay.

Reina'y pumayag na tambing

sa Haring pita at hiling

dito co muna ihimpil

at an^ reino ang sabihin.

Mulang umalis ang Reina

at ng ibang Amasona

ang sa reino nga'y natira

eatouaan ay sabihin pa.

Yaong boong eaisipan

ng nangaraong naiuan

ang sa Reinang pinaglaebay

sa Haring Alejandrong mahal.
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Na ang hinihingi baga

ang maguiguing heredera

ca>- Alejandrong monarea

eaya gayon ang pasya,

Ito ang siyang hinagap

at sapantaha ng lahat

na!)gagsigaua ng sulat

at ipinadala ng agad.

Sa armadang doo*y nalis

na easamS ni Orontis

(lang matanto at mabatid

toud nilang nasasapit.

Ang lahat ng Amasona

nag>igauang para-para

sulat na ipinadala

sa nangaroon sa guerra.

Laio na eay Orotias

pagea general ngang hayag

pinagpadalhan ng sulat

ng mga hasa Giudad.

Sa mga sulat na lalang

ay ganito ang palaman

mangatoua eayong tunay

ngayon at magsipagdiuang.

Ang ating niiahal na Reina

humingi ng heredera

nitong reinong Temesita

eay Alejandrong Monarea.

Baiang sulat na dumating

eay Orontis babasahin

puso niya'y nalalaguim

eung paquinggan niyang tambing.

Dito na nga si Orontis

puso't loob ay natulig

sa dalamhati at hapis

nageaealahoe ang galit.

Ang tantong ipinag-alab '

pusong may galit at sindae

mulang dumating ang sulat*

ay sampung arao 'aa uagas.

Ng labing limang arao na

ay uala pa itong Reina

dito na nga nagningas na

ang pighati*t galit niya,

I

Loob ay bumaling-baling

ualang matutuhang gauin^

ang pumasoe sa panimdim

ang umalis siyang tambing

At bago lumaead «siya

gumaua ng isang earta

iniuan doon sa isa

na pupo ng Amasona.

Na^apalaman ea sulat

6 Reinang lilo at sueab

ito ang ganti mp*t bayad.

sa aauing pagsintang tapat.

Sayang ng madla eong pagat

at pinuhunan eong buhay

isip co*y maquiquinabaing

bago'y pangunguluguihan;
'

Sayang niyang pagea Reina

sayang ng aquing pagsinta

sa iyo rigani*y magialing pa

isang hamae na pastora.

Di co naman. maialis

ang aeo mk'y di mo ibig

baquit'hindi ca liagsulit

dinaya mo aeong tiquis.

leao pala'y mayroon na

hihingan ng heredera

ay maanong nagsabi ca

sa aquin eapagearaea.
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Hindi't ang iyong linalang '

aco*y pinagpaquitaan

ng ^sinta at ealuguran

sa pagdaraya mo lamang.

Ano baga't eulang aeo

sa Haring eay Alejandro

na ngayo'y hinihingan mo
ng heredero ng reino.

At Dg lubos mong maeamtan i

ang gaua mong ealiluhan

si Orontis- ay paalam

paalam sintang sueaban.

Ito namang sulat niya

ng matapos isinara

bili'y ibigay sa Reina

at lumaead eapagdaea.

Ang easama'y si Laseario

ualang Reinong tinutungo

ng ^malayo sa ejercitOx

nagalis ng balateayo

Nagdamit lalaquing" tunay

lumaead na ualang tahan

iba't ibang eahariah

ang sinapit niyang tunay.

Nagtuloy sa Maeedonia

itong may pighating dala

eay Gasandro naquisama

tumulong naquipag-guerra.

Dito'y di lubhang nalaon

pumanao umalis doon

sa isang bayan nagt«loy

itong may budhing Hnggatong

Laong hindi ieaniig.

saan mang bayang sumapit

yaong pangalang Talestris

ay di ibig na maringig.

Gahiman at saang bayan

eung maringig ang usapan

ng eay Talestris na ngalan

aalis siya't papanao.

Gaya hanggang sa Las Indias

naearating ng paglaead

dahi) sa mga pag-ilag

sa gayong ngala't bansag .

Baquit ang puso'y may hapis

tanto ngang nageacasa'quit

hininga'y halos mapatid

sa ganoonii napagsapit.

Nagpapinta eapageouan

isang pusong nagdaramdam

na guinugumos ngang tunay

hayop na Buitre ang itgalan.

Sa eaniya ngang rodela

ay doon ipinapinta

nang agad na maquilala

pighating sa puso'y dala.

Siya muna'y aquing lisan

ang Reina ang ipagsaysay

maguing labinglimang arao

sa Hari ay napaaiam.

Ang eaniyang alaala

ang nag-aantay sa guerra

eaya nga't napaalam na

sa Haring AIejandrong sadya.

Sa eatouaang totoo

ng Haring si Alejandro

pinasundan sHa rito

ng sarisaring regalo.

Gapagearaea'y lumaead

ang Reina't babaying lahat

muli't muli ang salamat

sr Haring lubhang mataas.
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Di na noui sa Palaeio

agad na nilang tinungo

ang eapilang ejercito

na nasa labas ng Reino.

Sa eanila ngang paglaead

yaong babaying alagad

nasalubong nilang eaguiat

ang portadora ng sulat.
*

Sa Reina ay ibinig^y

ang sulat na daia't taglay

binasa na e^pageuan

ng matanto ang palaman.

Ay ano nga ng mabatid

ang nalalaman sa titie

sinalaeayan ng galit

itong Reinang si Talestris

Lumaead ria nagtuluyan

hanggang dumating sa real

sa e^tiualang iniuan

itinanong itong^ bagay.

Niyon bagang dirito pa

yaong inyong generala

anong masid ninyo baga

sa lagay at anyo niya.

Na eung may ipinangusap

sa inyong naritong lahat

6 eayo ay nagpahayag

eaya nalis na't naglayas

Ang uiea sa Reinang mahal

eami po'y ualang masaysay

nguni malaqui ^ang lumbay

ng generalang marangal

At 2Q?ao maquipagusap

sa aming naritong lahat

gumaya.c na sa paglaead

gumaua lamang ng si^lat.

Biling ibigay sa iyo

eung ieao ay dumating dito

sumaeay na sa eabayo

at eung saan napatungo.

Ang easama'y si Lasearia

ng umalis ang generala

uala namang biling iba

eungdi ibigay ang earta.

Manjlng sa ito'y ' matatap

ng Reinang may alapaap

ejercito'y pinagayae

ng pagpasoe sa Giudad.

Bago pinalaead niya

siya ay naghalal muna

Presidenteng pagea Reina

mag-ingat ng ' Temesita

Matapos siyangmaghalal

pinaoui na sa bayan

at ang pinatira lamang

si Hipolitang timtiman.

Capag-alis nitong tropa

nangusap agad ang Reina

ngayon quita Hipoiita

magdamit Ialaquing sadya.

Ating hanapin saan man

yaOng lilo't tampalasan

at hindi co tutugutan

eungdi co maparusahan

Ayon sa gaua sa aquin

niyong lilo at souail

eapag nasumpungan natin

ang buhay Tiiya ay alisin.

Sa ginaua niyang ito

ng paglait sa puri co

eung buntuhan ng galit co

eaaua-auang totoo. 6
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Nangagbihis nangang agad

nagdamit lalaquing hayag

nagkabayo at lumaead

tinungo ang Masajetas.

Gapagdating doon nila

tinanong na nga sa ina

tugon sa eanila^t badya

yaoV malaong patay na.

Umalis na naman dito

sa Eeitia napatungo

itinanong na totoo

sa bunying Haring Mateo.

Gayon din naman ang sulit

namatay na si Orontis

at malaon nangang tiquis

ng pagealunod sa tubig.

Di na eumibo ang Reina

guinaua^ naquipagquita

sa marangal na Prineesa

Berenieeng sadyang ganda.

Dito ay huminto lamang

parang nagp^pahingalay

ng malibang ilang arao

lumaead na sila naman.

Ng silaV lumaead na

nabalitaan nang Reina

ang general sa Eeitia

may laang malaquing guerra.

Ang nasoe sa gunam-gunam

sa armada^ maquipisan

upandin aniya lariiang

si Orontis masumpungan

Pagea't mauilihin siya

sa mga hoebo^t batalla

mahanga acoV sumama
upan ding aquing maquita.

Ng dumating na sa real

ni Arzases na general

pumasoe na eapageouan

sa soldado^y naquipisan

Dito naquilalang tiquis

nitong Reinan^ si Talestris

eatapangan dunong bait

ng balitang si Arzases-

Ng niatapos na ang guerra

dili rin naquita niya^

napaalam eapagdaea

tinungo naman ang Perc,a

Ipinagtanong na naman

sa isang tauo sa daan

ang Orontis na pangalan

baea rito tumatahan.

Sumagot itong tinanong

dito nga po ay mayroon

na nagtumahang malaon

nguni*t uala rito ngayon.

Na sa Babiloniang reino

easama sa ejercito

ng Prineipe Lieimaeo

pinsang buo ni AIejandro.

Ng matalastas ng Reina

lumaead eapagearaea '

tinungo ang Babilonia

si Orontis ng maquita.

Mana nga*y si Lieimaeo

nageataon naman dito

naparaan ngang tutoo

sa mga lugar na ito.

Ganiyang napapaquinggan

sa dalauang salitaan

ahg tinueoy na pangalat

tunay niyang eaibigan.
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' Pinaquinggan na nga rito

ng Prineipe Lieimaeo

at ng matantong tutoo

ang usapan nilang iio.

Ani Hipolitang tanong

ay ieao po eaya ngayon
si Orontis eung masumpong
papatain mo na tuloy.

Dili mo na tatanungin

eun^ anong bagay at dahil

itong lahat na narating

bago mo siya patain.

Ang isinagot ng Reina

dili co tatanungin na

eapag siya ay naquita

papatain co eapagdaea.

Ang gayong lilo at souail

na tampalasan at taesil

dili na sueat tanungin

eapagearaea'y patain.

Nang ito ay mapaquinggan
ni Lieimaeong matapang

ay dili nabatang tunay

lumapit siyang n^gsaysay.

At ang uiniea'y ganito

mga mahal na guinoo

anpng guinaua sa inyo

gayon na ang pageagalit mo.

Minumurang di eauasa

sa harapan ninyo'y uala

anong guinauang mistula

tunay na inaalipusta.

Yaong pangalang Orontis

Prineipeng saedal ng bait.

gayon na ang iyong galit

at minumurang masaquit.

\ Ang sagot ng Reina'y ito

baquit itinatanong mo ""

ang tugon ni Lieimaeo

sapagea't aquing eatoto.

Ang sa Reinang sabi't sulit

ibig mong ipagmasaquit

yaong lilong si Orontis

na eatoto mo at ibig.

Ani Lieimaeb naman

sa gayong inyong paghalay

mangyaring di ipagdamdam

pagea't aquing eaibigan.

Ang isinagot hg Reina

yayang ang iyong ta(aga

hayo't bunot ang espada

tayong dalaua'y magbaea.

Sa loob ng Reina'y ito

salamat na mago't mago
at nacaqnita rin aeo

c^quilala nitong lilo.

Dito na ngani nagbaea

si Lieimaeo't ng Reina

sino ma'y' sueat magtaea

pagbabaea ng dalaua.

Cay Lieimaeong paglaban

di tinototoong tunay

tinitieman niya lamang

na eung may laeas at tapang.

Mana'y nang tamaan siya

sa eamay niyong espada

nasugatan eapagdaea

ay siyang pageagalit na.

Ang Reina'y guinanti naman
sa ulo nga'y tinamaan.

murrion ay hapailandang

sampong buhoe ay nalugay*
;
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Cay Lieimaeong maquita

na babayi ang eabaea

«ang hauae niyang espada

binitiuau na nga niya.

Nang sa Reinang pagbaliean

si Lieimaeong ealaban

uala ng espadang tangan

ay tinanong eapageuan.

Anong dahiian gaua mo
espada'y itinapon mo
hayo damputin magbago

pagbabaea'y biguiang dulo.

Ang eay Lieimaeong badya

paanong paglaban co pa.

ieaa po'y babayi pala

na aquing naeaeabaea.

Cahit quita*y talunin man

ay uala ring eabuluhan

pagea't babayi eang tunay

na ngayo'y naeaealaban.

Ani Talestris ay ito

eung gayon magtahan tayo

sa aquin lamang sabihin mo

na eung ieao'y ali't sino. g

At baquit mo nababatid

ang Prineipeng si Orontis

iyong ipinagma§aquit

segurong quilalang tiquis.

^ Ang sagot sa Reina'y ito

aeopo'y si Lieimaeo

na pinsang boong totoo

ng Haring si Alejandro,

Yaong Orontis na ngalan

aquin nganing eaibigan

na sa Babiloniang bayan

sa labas ng eaharian.

leao po nama'y sino

sa aquin ay turan mo
sagot ng Reina'y ito

maquinyig ca Lieimaeo.

Aeo nga't dili iba

ang Reina sa Temesita

tanang mga Amasona

tuloy nagsadyang talaga.'

Ang hanap naming totoo

si Orontis tauong lilo

at nang siya'y maganti co

sa guinauang dili toto.

Ani Lieimaeo't badya

eung ibig mo po aniya

si Orontis ay maquita

sa aquin icao*y sumajna.

Sumama na nganing tunay

itong Reinang lubhang mahal

nagtuloy na eapageouan

na sa eay Paulinong bahay,

At doon nga natitira

itong si Orontis baga

sapagea't may sugat siya

at hindi gumagaling pa.

Sa bahay nga nang sumapit

itong Reinang si Talestris

ay doon sa isang silid

nagpahingalay na tiquis.

Nang Snagdapit hapong tunay

ay si Lieimaeo naman

nagtuloy na pinarunan

ang eaniyang eaibigan.

Ang eay Lieimaeong isip

na binubueo ng idibdib

ang Prineipe Orondatis

tunay bagang si Orontis.
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Sapagca*t sa Babilonia

si Orondatis natira

ang ngalang ipinagbadya

ang Oraner at di iba.

Malaon nganing totoo

ta6ng pageatahan dito

quinasama*t qulnatoto

ang Prineipe Lieimaeo.

Cupg eaya nga isinama

itong marilag na Reina

ang Prineipe sa Eeitia

isip ang sa Masajeta.

Pagdating eay Orondatis

ito ang ipinagsulit

ieao ngayon ay maquinyig

sa sasabihin eong tiquis.

leao ay bellaeo pala

riga}'o'y pinaghahanap ca

isang babaying maganda

nariya't aquing easama.

Di iba*t ang Reinang hayag

ng lahat ng Amasonas

ieao ngaj'o*y hinahana^

eagalita'y dili haraae.

Minumura eang mataman

iyo rao pinagliluhan

at hindi ca tutugutan

eundi gantihan eang tunay.

Cung eaya co naquilala

ipinagmasaquit quita

nang eami ay nagbabaea

nalugay ang buhoe .niya.

Ipinagsama co rito

at pangaeo eong lutoo

pagea't ieao'y am-go co

ihig dao mag-usap eayo.

Cay Orondatis na saysay

Lieimaeong eaibigan

nagtataea aeong tunay *

sa iahat mong pinagturan.

NgayoV malaon ng Iiaha

na di co nagugunita

tungeol sa gaoitong gaua

ay hieidi co binab^nta.

Mah^ba na nganing arao

ang ating pag-iibigan

tungeol sa babaying lagay

iinaquita mong naquialara? .

Ang eay Lieimaeong badya

^eo ngani'y nagtataea

eung ano't hinahanap ca

nitpng^ marangal na Reina,

Nang hoiiag naghihinagap

tayo*y paroong humarap

sa Reinang lubhang mataas
'

ang dahila'y nang matatap.

Nagpasabi eapagdaea

si Lieimaeo sa Reina

na eimg mangyayaring sila

maeapasoe at magbadya.

Ang sa Reinang sagot nanian

ngayon din ay magtuluyan

pumasoe na eapageouan

dalauang mageaibigan.

Itong Reinang si Talestris

ualang quibo't ualang imie

hinihintay nganing tiquis

ipaquita si Orontis.

Si Lieimaeo'y gayon din
'

hmihintay niyang tambing

sa Reinang galit na angquin

ipalual baga't gauin..
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Sa di eauasa ang Reina

nagsabi't nang di magtaea

Lieimaeo nasaan baga

ang iyong ipaquiquita.

Na sa aqui'y pangaeo mo
at dadalhin sa harap co

ang sagot ni Lieimaeo

narito na't easama co.

Itong marangal na Reina

ay sumagot' eapagdaea

ay Lieimaeo aniya
^

hibos nganing namali ca.

leao tantong nagmasaquit

di mo pala nababatid

ang hanap eong pinipilit

ay ang Prineipe. Orontis.

At si Orondatis naman
sa Reina'y nagbigay alam
eung mangyari ang magsaysay
anang Reina'y hayo't turan.

Ngayon ng iyong mabatid
ay aqulng ipagsusulit

aeo po'y si Orondatis

nagngalan lamang Orontis.

Sa eaharian ng Pereia

may anim na taong sadya
sa aquin ang tauag nila

ay Orontis at di iba.

Caya nga't si Lioimaeo

nagmasaquit na totoo

pagea't siyang alam nito

sa boong Pereiang reino.

Yaong Orontis na ngalan
i

pinsang boo co rin naman
muia nang siya'y mamatay
may ualo^nang taong tunay

Niyong malunod sa liibig

na sa ilog ng'Arages

ang pinsan eong si Orontis

na minamahal ng dibdib.

Ngayon co lamang natatap

sa iyo . po Reinang marilag

yaong Orontis na bansag

na iyong pinaghahanap.

Ang sagot ng Reina na.naq

Cung gayon di iba't ieao

ang Orondatis na pinsan

Prineipeng lubhang marangal.

Na sa reino ng Eeitia

siyang sinasabi niya

I
niyong doroon pa siya

sa reino ng Temesita.

Sapagea't doon naglaebay

sa amin at naquipisan

at nasabi niya naman

ang buhay na pinagdaanan.

Na sa tubig ay nahulog

nguni't di siya nalunod

sa barea'y sumusunod

na dinadala ng agos.

Di na humiualay siya

sa naaanod na barea,

sinaguip ng nacaquita

sa eaharian ng Pereia.

Nang lumaeas ang eatauan

naglaebay sa aming bayan

doo'y malaong tumahan

naeasundo naming tanan.

Dahil sa paquitang loob

na guinaua niyang puspos

sampung aeo'y nalamuyot

na suminta at umirog.
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Sinong hindi marahu}'o

sa sintang isinusuyo

eahit matigas mang puso

ay mahahabag na tanto.

Nang mageabuti nang tunay

ang aming pagsisintahan

sa ualang puno^t dahilan

gumaaa ng ealiluhan.

Ng aeo ay magdeseargo

sa Haring eay Alejandro

siya nama^y nasa hoebo

sa labas ng aming Reino

Ng aeo doo^y magbalie

ay uala na si Orontis

dinatnan doo'y ang titie

na guinau^ bago halis.

Ang sa sulat na palaman

di sueat mabatang tunay

abotin mo ngayo^t tingnan

at ng iyong maalaman.

Sino ang maeatitiis

ng sa ganitong paglait

eahit baeal man ang dibdib

sueat rriauindang mapunit.

Alin pusong di magdamdam

sa pageutya at paghalay

pageabasa eo^ naglatang

ang dibdib ng eagalitan.

Abot euha Orondatis

basahin mo't ng mabatid

ang pageutya at paglait

ng pinsan mong si Orontis.

Cay Orondatis mabasa

ang nalalaman sa e^rta

sa malaquing hiyang dala

gayari ang uiea niya.

Yamang aquiiig naalaman

na ang pinsan co ay buhay

sa guinauang di eatbuiran

aeo ang naeaaalam.

Caya Reinang saedal dilag

houag ca pong mabagabag

aeo ang siyang hahanap

sa pinsan eong iyong bihag.

Maearaan iamang tiquis'

ang aming ;mga ligalig

hahanapin siyang pilit

saan mang lui^a sumapit.

Sapagea eami'y may guerra

ni Lieimaeong easama

'at eontrarit» naming sadya

mga taga Babiionia.

Caya nga ma^apos lamang

itong sadya nami't paeay

hahanaping pagpilitan

si Orontis co pong pinsan.

Na eung siya'y maquita co

idudulog sa harap mo

sa guinauang dili toto

gauin mo po ang loob mo,

At aeo'y siyang uuna

na hahanap sa eaniya

eaya marangal na Reina

eung ano ang iyong pasiya

Ang sa Reinang easagutan

eung gayon ay aeo naman

di na aalis na tunay

at sa inyo ay pipisan.

Aeo naman ay sasama

sa nagagayae na guerra

yayamang ang aquing pita

maquihamoc maquibaca.

'\ i
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at ang aq,uing pagbaliean

si Orontis'na may lumbay

sa quihaparunang bayan.

Nasapit niya*t nagala

boong Las Indias ria lupa

tanang eaibigang paua

ay mga Haring claquila,

Nf siya'y maeapag-isip

sa Eeitia ay nagbalie

ay naligao na ngang tiqTjis

at napa!a3Jong masaq«it.

Baquit ang cahaliif»bawa

ayulol na ngang mistula

ang Hnalaearang lupa

hindi na inuunaua.

At anomang maraanan

ay di pinapansing tunay

dahil sa eapighatian

at: malaquing ealumbayan.

Sa gayong mga paglaead

ay naligao na di palae

ang^ guinaua ay nagtapat

sa mga bundoe at gubat.

Mana'y sa paglaead niya

dumating sa Babilonia

sa isang real na sadya

naparaan eapagdaea.

Itong real na naraanan

di iba't ang easamahan

ni Lieimaeong matapang
at ni Orontlatis na pinsan.

Sampdng R^ina Talestris

doon nga'y easamang tiquis

at ang mga generales

eay Lieimaeong eapatid.
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Mula ng mamatay baga

si Alejandrong Monarea

tanang generales niya

nangageabahaguing sadya

Ang iban^ mga general

eay Gasandro ay napisan

real nila*y nalalagiy

sa Babiloniang bayan.

Ang generales na iba

eay Lieimaeo'y nasama

at doon nag-real sila

sa labas ng Babllonia.

Itong lahat ng general

ualang punong tinuturan

arao-arao'y isa lamang

susundin ng ealahatan.

Ano nga*y hg maearaan

ay si Orontis sa real

ang puno roong general

si Lieimaeong matapang

Dili inaalumana

ni Oroniis na masigla

yaong pagearaan niya

doon sa real na sadya.

Tinahae niy^ng totoo

ealaguitnaan ng hoebo

mga bantay na soldado

siya'y tambing pinagsino.

Sino eang lilo't sueab

na na^uaualang eatulad

na hindi na pinagmaias

itong real ay tinahae,

Cay Oroiltis na tinuran

pag-anhin co eung real man

hindi ca na-aalaman

aeo'y naparaarig tmiay.
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Sa^mga bantay na badya-

tila mandin may buti ca

na sa iyong parirala

nag-iiauala eang eapara.

Ang eay Orontis na tugon

oo, aniya't mayroon

eung ibig ninyong manuynoy
tayo'y mangagbaea ngayon.

Naquipagbaea ng tunay

si 'Orontis na matapang

marami ang nangapatay

sa mga soldadong bantay.

Matanto ni Lieimaeo

ang gayong pageaeagulo

gumayae na ngang tutuo

siya'y lumabas sa eampo.

At sapa^^ea ngani siya

ay arig general sa plaza

lumusob na eapagdaea

at siya'y naquipagbaca.

Sa eanilang paglalaban

ni Orontis na matapang

di mageaeuha munti man
sa ganitong ealouatan.

Sa hindi rin maeaeuha

iisa ang tapang nila

sila ay nangagpahmga

at nagsalitaan sila. V
Di co pag-aanhin naman

ay mana nga'y isang arao

si Lkimaeong marangal

may inisip nganing tunay.

Pageaalam niya't batid

ang eatotong si Arzases

ay naguing eontrariong tiquis

ng Prineipeng si Orontis.

.Na doo*y naearamay pa

sa eay Gasandrong armada

ang ibig niya'y maeuha

ang eay Gasandrong eiasama.

Pagea't eapoua eaibigan

ang dalauang nsglalaban

ahg ibig 'niya'y mahintay

na mangageasundpng tunay.

Nang giim^^ayae na siya

ay naquita nitong Reina

tinanong eapagearaea

saan paroroon baga.

Ang sagot ni Lieimaeo

ay sa real ng eontrario

at yayaeaguin co rito
'

si Arzases eong eatoto.

Ang isinagot ng Reina

aeo sa iyo*y sasama

at yao*y aquing quilala

ng una pa si Eeitia.

Yaong general Arzases

ay quilala co ring tiquis

ngayon ay eung iyong ibig

sasama aeong mamanhie -

Si Lieimaeo'y nayag na

ipinagsama ang Reina

nang doo^y dumatinj sila

ay tumauag eapagdaea.

Noon naman si Arzases'

^ampo nitong si Orontis

nagsasalitaang tiquis

ang tauag agad naringig.

Cay Arzases na pahayag

aeo ngayo^y tinatauag

quitaV iiuang ea^uiat

at paroronan eong agad. 7
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Ani Orontis at badya

sila roon ay dalaua

eung loob mo ngayon baga

aeo sa iyo'y sasama.

Ani Arzases ay oo

halina at aba tayo

at nang agad^matanto co.

pagtauag sa aquin dito.

Nang doon sila'y sumapit

naquilala ni Arzases

ang eatoto niya't ibig

tinanong na nganing tiquis.

Dalauang mageaibigan

naglihim ng salitaan

at yaong dalaua naman
ay lumayo eapageuan,

Sa paguusap na ito

nageagalitang totoo

dalaua'y lumapit dito

at ang nasa'y magpapayo.,

Nang mageasalubong sila

nagbigay galang ang Reina

si Orontis ay gumaya

gumanting galang na sadya-

Abisarra ay naangat

selada nama'y nabueas

naquilala namang agad

ng Reinang lubhang marilag.

Na siya nga'y si Orontis

pinaghahanap na pilit

agad binunot ang caliz

nitong Reinang nagagalit.

Tinagang di hinumpayan

si Orontis di nalaban

guinaua'y sinangga lamang

nang di siya masugatan.

Gahit siya'y tinataga

ito'y siyang uiniuiea

mga langit ano eaya

palad eo'y lubhang masama.

Aeo'y nalis na't nanao

sa Temesitang bayan

huag co na lamang matingnan

ang mueha nitong sueaban.

Caya nga aeo'y umalis

ang Las Indias ay sinapit

huag co na lamang maringig

yaong ngalan ni Talestris.

Saea ang quinasapitan

dito ito'y nasumpungan

at ang gauang ealiluhan

ang aeo'y ibig mapatay.

Ito namang si Talestris

lalong nag-alab ang galit

sa mga uieang naringig

ng Prineipeng si Orontis.

Lalong di na tinahanan

ng pagtagang ualang humpay

doon na nga dinaluhan

dalauang mageaibigan.

Ani Arzases ay ito

gayon din si Lieimaeo

anila'y magtahan eayo

at mahalay ang mabuyo.

Ang Reina'y ayao pumayag

sa eagalitang di hamae

si Arzases nama'y eaguiat

eay Lieimaeo'y nangusap.

At ang sinabi'y' ganito

i-oui mo na Lieimaeo

ngayon iyang easama mo
saea na mag.usap tayo.
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Doon na nga naghiualay

dalauang mageaibigan

at umoui eapageuan

sa eanieanilang real.

Nang sa real ay sumapit

eay Gasandro ay nagsulit

' ito namang si Orontis

napaalam at umalis.

Siya ngani nagtuloy na

sa labas «ng Babilonia

dito'y humintong talaga

titingnan ang pagbabaea.

Aquing- ipagbalie naman
eay Per<3icas na general

inilabas eapageuan

ang huebong casama*t abay.

At ang eanilang tinungo

ay ang real ng eontrario

nagbaea na ngani rito

ang dalauang ejercito.

Di co na sabihi't turan

ang eanieanilang tapang

eorrido'y hahaba lamang

at inyong eaiinipan.

At ang aquing ipagbadya

itong marangal na Reina

sa eanilang pagbabaea

nahiiialay napag-isa.

At ang tantong iniisip

nitong Reinang si Talestris

ang maquita si Orontis

masunod lamang ang galit. ,

Sa mg^ paghanap niya .

hindi rin niya maquita

at ang nasa ngang talaga

ang patain eapagdaea.

Yaong lilong si Estafior

at ang eapatid na pusong

dito sa Reina'y nagtulong

na sa pagbabaeang yaon.

Mana nga'y earaearaea

ay napatay yaong isa

si Estafior ang natira

na tinulungan ang Reina.

Ang eabayong sinasaquian

nitong Reina ay napatay

«ahulog siya^pageuan

sa lupa ay hahandusay.

Cay Estanor na maquita

na nasa lupa ang Reina

I
linapitan e^agdaea

at papataing talaga.

Itong si Orontis naman

ay naroon ding tunay

hindi naquiquipaglaban

at ang Reina'y tinitingnan.

Ang aeala niya'y gayon

eung ang Reina ay masahol

ng paquiquibaca roon

eaniyang ipagtatanggol.

Caya nga't niyong tatagain

at ang Reina'y papatain

si Orontis na butihin

sumaelolo na ngang tambing.

>At tinaga si Estanor

ang eamdy namd'y naputol

at pinatdy niya tuloy

yaong palamara't pusong.

At isinaedy ang Reina

doon sa eabayo niya

at ^umalis eapagdaea

nang di siya maquila1a.
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Ito ay ang gaua lamang
iiitong Prineipeng matapang

ang mga pagsasanggalang

dito sa Reinang marangal.

Gaya^t sa toui-toui na

mapapahamae ang R^ina

nagsasanggalang ay siya

at di naman caquilala.

Palaguing gaua'y maglingid

asal na pagmama^quit
sa bunying Reina Taiestris

na eaniyang sinta't ibig.

Reina-y iiagtataea naman
dito sa nagsasanggaiang

niatay man niyang pagmasdan
ay di paquilalnng tunay.

Iniisip naman niya

touing siya'y ipagadya

ang namamasdang rodela

eaiba't tangi sa iba. •»

Ang napipintang tibobos

isang pusong may sigalot

tantong pinageueumos

niyong isang Buitreng hayop.

Nguni't ng magabing tunay

ang guerra ay itinahan

nagsiurong silang tanan

- sa eanieanilang Real.

Ng ang guerra^y matahimie

itong Reinang si Talestris

hinanap niyang mapilit

^ang rodelang nagtangquilic.

Sa tanang easamang paua

at mga soldadong madla

tinitingnan niyang eusa

awg rodelang yao y uala.

Ano ngaV ng isang arao

ang tanang mga general

nageaeatoua sa real

pagpapasalamat bilang.

Dahllan dito sa gyerra

ay ualang napalamara

bueod lamang itong Reina

puso^y tiguib ng balisa.

Caya sa ganoong sindae

pagea umaga^ gumayae

doon sa tabi ng gubat

nageabayo at iumaead. .

Sa paglaead nganing ito

ualang daang tinutungo

paglaead pa ng eabayo

di man niya asieaso.

Caya nga-t sampo ng rienda

ay binitiuan pagdaea

eabayo^ binayaan na

na lumaead na magisa.

Itinungo na ngang eaguiat

itong Reinang nasisindae

sa easuealan ng gubat

doon siya ibinagtas.

Ng siya^ nasa loob na

ng gubat ay may naquita

eabayong mayroong silla

euirtaeai^t nasosoga.

Dito nanga pinag-uari

ng Reinang lubhang mabunyi

sa eabayong natatali

pilit na may nag-aari.

Linapitan eapagdaea

doon naman ay naquita

nasasabit na rodela

I
sampo ng morio'y easama
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Ng maquita*t matalastas

ito nga iyong ealasag

ng may-aring nag-iingat

ang sa buhay eo'y nagligtas

Hinanap din nitong Reina

ang may-ari ng rodela

oasumpong eapagearaea

si Orontis at di iba.

Natutulog na mahimbing

sa eahoy nagugupiling

linapitan na ngang tambing

at ibig bagang patain

Nguni aniya'y mahalay

sa tauong dugong malinao

at di daan ng eatouiran

sa natutulog ay matay,

Mahanga'y patain nanga

nguni at eaauaaua

eung gayonin eo'y masama

baea pumanao na bigla.

Puso co ma't ealooban

ninilit ang eagalitan

na malaquing eaibigan

magisip ng eatampatan.

Ang sa Reinang naisipan

ang eabayo'y paeaualan

si Orontis maguising man

ay hindi maeatatanan.

Pinaualan eapagdaea

ang eabayong nasosoga

at niyon ngang malayo na

ay muling nagbalie siya

Si Orontis ay guinising

ito ang ipinagturing

bangon sa pageagupiling

tauong sueaban at taesil.

At ng hindi maguising pa

tnmadiyac eapagearaea

si Orontis ay naguiela

napaluesong bigla siya

Binunot na nganing agad

ang espadang dala't saebat

isip ay eung sino*t sueab

^ng gumis'ng na nangahas

At saea siya nagsulit

mag-ingat Iilo*t balauis

sa gaua mong di matouid

buhay rao*y siyang eapalit

Ng matuto eang guraalang

sa natutulog pagpueao

quita ngayo^y aaralan

gayari iyong tandaan.
"

Caya ieao ay magingat

sa espadang aquing hauae

at ngayon din mauutas

ang buhay mo lilo't sueab,

Anang Reina*y palamara

ngayon din magbabayad ca

ng pag-uala mong halaga

sa puri eo't aquing' honra.

Sa ito'y maipagsulit

nitong Reinang nagagalit

naquilala ni Orontis

yaong Reinang si Talestris.

Sa loob pinagsisihan

mga uieang binitiuan

ang nasoe sa gunamgunam

umalis siya't pumanao.

Sa Reina namang guinaua

inusig siya ng taga

si Orontis namang aba

nananangga lamang eusa.
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Sa pagsrarrgga at pagilag

dumating sila ng landas

na dinaraanan ng lahat

ng tauong nagsisilaead.

Sa hindi ngani pagtahan

ng pagtagang ualang humpay
si Orontis ang nagsaysay

ganito ay ang tinuran.

Diyata Reina Taiestris

totoo nangang iyong ibig

na ngayo'y pilit maalis

yaring buhay co*y malait.

Aeo'y eangina pa nga

inuusig mo ng taga

diua'y ibig mo na yata

mamatay aeong mistula.

Sagot ng Reina ay ito

00 sueaban at lilo

at ngayon ay ang dugo mo
siyang nasang mainom co.

At hindi pa nagbabaua

ang eagalitan eong dala

hanggang di mapatay quita

sueaban at palamara.

Nang mabatid ni Orontis

sabi ng Reina Talestris

itinapon na ang cali'z

ito ang ipinagsulit.

Yayamang ang ibig mo rin

ang aeo ngayo'y patain

hayo na't iyong alisin

ang buhay eorig inaangquin.

Yayamang nagcacasaquit

ang puso CQ*t aquing dibdib

mabuti pa ngang maalis

yaring hininga y mapatid.

I
Ito y signos co na yata

magmula ng pageabata

sa aqui*y di nauauala

madlang hirap at dalita.

At ngayon na mapaminsan

yaring aquing casaquitan

at ang hiainga eong tangan

handog co sa iyo't alay.

Manang sa Reinang mabatid

lagay asal ni Orontis

panambitang nangaringig

pauang naualan ng galit.

Ang pagtaga'y itinahan

nagdala ng eaauaan

aquin munang pagbaliean

ang mga ronda sa real.

Niyong matanghali na

oras ng pageain baga

doon ay uala ang Reina

eaya sila'y nagtataea.

Ang naalaala't naisip

ng Prineipeng Orondatis

sampong ibang generales

ang haffapin nilang pilit.

Ang Prineipeng Lieimaeo

gayondin si Tolonteo

pati nga ni Goraero

at sampo pa ni Gratero,

Sumaeay na para-para

sa mga eabayo nila

at pinaghanap ang Reina

sa eabundueang lahat na.

Na sa eanilang paglaead

sa eatuiran ng landas

napatungo nga sa gubat

Reina^y natanao na eaguiat.
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Doon nga nila namasdan

itbng Reina'y may eaauay

tinatagang ualang tahan

ang Prineipeng di nalaban.

Ang gaua lamang toui na

umilag nananangga

at saea earaearaea

itinapon ang espada,

Dito na nga pinataebo

yaong eanilang eabayo

ang nasa nilang totoo

ang sila ay sumaololo.

Nang sumapit sila baga

sa dalauang nagbabaea

Reina'y tangan ang espada

eagalita'y sabihin pa.

Lumapit si Orondatis

sampong ibang generales

doon nga naquitang tiquis

ang Prineipeng si Orontis.

Tinanong at siniyasat

ang pagtatalong di hamae

si Orontis ay nangusap

sa eanila'y nagpahayag.

Ginito ay ^paquinggan

Prineipe't tanang gdneral

ang bagay ng eagalitan

ng Reinang lubhang marangal.

Nang labasin co*t parunan

ang mga lilong eaauay

at nang hindi maligamgam

ang loob ng eaharian.

Sapagea nang unang arao

aeo'y tantong napaligao

sa Temesitang bayan

dala ng sintang matibay.

Di iba*t sa bunying Reina

puno nilang Amasona

ang pag-ibig co*t pagsinta

naguing dapat sa eanya,

Sa pag-iibigang mataman

at aco*y gayon din naman

sa puso*t taling matibay

ualang halong ealiluhan.

Ay ano^y earaearaea

biglang duraating ang guerra

nanggaling sa Alemania

aeo'y inutusan niya,

Sa tulong ng Vi<-geng mahal

aeo ngani*y nagtagumpay

sa real co siya hinintay
,

'

sapagca*t aming tipanan.

Dingguin •eung ito*y matouid

Prineipes at generalei

at ieao Reina Talestris

euhg icao*y dapat mahapis.

Na sa aquing pag-aantay

sa iyo po Reinang mahal

sulat ay di mageamayao

ng iyong vasaIlong eaual.

Diumano'y ang paeay mo

sa Harihg eay AIejandro

ang talagang hihingin mo
heredero nitong reino.

Sa earamihan ng titie

na sa eamay eo'y sumapit

aling pusogt aling dibdib

ang di mutoe at mapunit.

Malaqui ang pagdiriuang

balang sulat na matangnan

eung basahin ang palaman

sa puso eo'y eamatayan.
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Lalo at sa para niya

sa iyo^y tunay na may sinta

sapagca*t ang nasa earta

tantong ieao ang eumuha.

Ng heredero ng reino

sa Haring eay Alejandro

sip^'t alin sa sang mundo

ang di magdaramdam nito,

Ang eay Talestris na saysay

na eung sa sulat na iyan

eayong lahat na general

mseapagsasabi naman.

leao bunying Tolonteo

Gomero at Gratero

ang magsabi na ay eayo

tungeol sa naquita ninyo.

Niyong aeo ay niagsadya

eay Alejandrong daquiia

hayo^t inyong ibabala

ang mga nangyaring paua.

Yaong lahat na general

ganito ang sabi't saysay

ang aming naquita lamang

siya naming maturan.

Ang sadya rOon ng Reina

eay AIejandrong Monarea

ay ualang dahilang iba

eundi nagdeseargo siya.

Sapagea't ang eaisipan

nitong Reinang lubhang mahal

ay sila ang lolooban

ng ejercitong aming taglay.

Sa eatouaang di hamae

nitong Hari naming hayag

piniguing at pinalagae

itong Reinang saedal dilag.

Sampu ng easamang tanan

na babaying earamihan

natira nanga sa real

ng may labing limang arao,

Nguni^t baga man na'tira

ang Reina't samang lahat na

tungeol sa sulat na badya

uala eaming naquiquita,

Ang euarto pailg quinalaguiai

ng Reina't babaying abay

eaming lahat na genejal

doo'y siyang nagbabantay

Ang ordeng ipinagutos

sa aming nagsisitanod

eahit sinomang pumasoe

houag biguiang pahintulot.

Hanggang di tulot ng Reina

di maeadalao sa eelda

at eung pumasoe man siya

eaming lahat ay easama.

Ito ngani siya lamang

aming naquita*t nasaysay

nguni't sa sulat na iyan

ay uala eaming maturan.

Sumagot si Orondatis

eung gayon Reina Talestris

ang matalino mong bait

siyang bahalang magisip.

Anoman ang ibiguin mo

sa mga bagay ha ito

eay Orontis na pinsan co

aeo poV sunod sa iyo,

Cung titimauain siya

at patatauarin mo na

I
o bibiguian ng parusa

dahil sa nagauang sala.
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Ani Lleimaeong turing

Reina'y eung sa ganang aquin

si Orontis patauarin

at mageasundong magaling.

• Ualin mo sa iyong loob

ang gayong mga sigalot

ngayo'y ang ipanibulos

ang mga dating pag-irog.

Yaong mga generales

sumagot nama't nagsulit

tunay nga po at matouid

mabunying Reina Talestris.

Aniya aeo'y paalam

pinsa*t eaeang minamahal

ito ria ang uaeas hangan

n& pagquiquitang hinusay.

At sa iyo Licin>aco

paalam aeo sa iyo

di na mageaniig tayo

sa pag-uusap na ito.
'

Capagcaraca*y pumanao

itong Prineipeng marangal

sabihin ang ealumbayan

ng puso at gunamgunam.

Gayon din si Orondalis

halos pumutoe ang dibdib

sa pagpanao at pag.alis

pinsan niyang easi't ibig.

Baquih bagong pagquiquita

at ang alam ay patay na

saea nang magsumpong sila

di man naniig ang mata.

Di mangyaring pahalata

sa Reina't easamang paua

pagea't nagdadalang hiya

ealumbayang di eauasa.

Nang umalis na't pumanao

si Orontis na may lumbay

sila'y nangagbalie naman

sa real nilang tahanan.

Nang sila'y dumating doon

nagsieaing mahinahon

pageatapos ay ninuynoy

ang guerrang eanilarig layon.

Pinageayariang laha;t na

ay bueas pagea umaga

gagayae na ualang sala

sa ating na guerra.

Nagpasabi na nga rito

sa tanang mga eonirario

bueas ay maghanda eayo

at mangagbabaea tayo.

Ano'y nang quinabucasan

ejercitp*y napaloual

at dito na nga n^ulan '

marahas na paglalaban.

Sa ganoong paghahamoe

tantong caquiIaquilabot

ang dugo ay hangang tuhpd

tanang bangeay nangag.anod.

Ditp'y ang mahal na Reina

sa paquiquihampc niya

serpiente siyang eapara
j

ng eatapangan at sigla. -,

Gayon din si Orondatis

doon sa pamimiyapis

eamueha'y eulpg at lintie

baua't maraana'y palis.

Na sa gayong paglalaban

nitong Reinang saedal tapang

eung siya ay mapipilan

mayroong nagsasanggalang. V 8
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Tanto ngatiing nagtataea

itong marangai na Reina

di man niya maquilala

ang sa eaniya'y riag-aadya.

Pagca*t ibang pananamit

ang eaniyang namamasid

eung eaya di mapagisip

nitong Reinang si Talestris.

Siyang iquinagugulo

ng loob niyang tbtoo

?ing nagtatanggol na ito

hindi niya mapagsino.

Yaon din pala't di iba

si Orontis na masigla

hindi lamang paquilala

sa maalindog na Reina.

At ang gaua hiya lamang

sa anomang paglalaban

ang Reina eung masaholan

agad ipinagtatangeaeal.

Sa masamahg palad nila

silaV naguipit pagdaea

mga taga Babiloriia

eanilang niga eabaea.

Sa uala ngang pag-iuasan

taga Babiloniang bayan

nagsipasoe eapageuan

sa euta ng eaharian.

Ang mga pintong lahat na

eapagdaea'y isinara

nang di maeapasoe baga

ang tanang eontrario nila.

Sina Orondatis naman

nagsiusig eapaigeouan

nguni't uala nang pagdaanan

pagpasoe sa eaharian.
I

Na sa pagea't nasa.sara

ang mga pintong lahat na

ay quinubcob lamang nila

yaong euta ng muralla.

Ang boong hangad ng loob

ni Orondatis i.a bantog

ang tanang mga balaquiot
.

magutom at madayuedoe.

Nguni't ualang pangyarihan

pa^ca*t may ibang paraan

ang nasa loob ng bayan

na di nila naalaman.

Sapagea't ang Babilonia

daa'y nageaeadalaua

dahil sa ilog na isa

malaquing ualang eapara.

iNJa Eupratis ang pangaian

balita nang unang arao

ito'y siyang nahahadlang

sa guitna ng eaharian.

Manang sa ito'y mabatid
,

r»g Prineipe Orondatis

pinaghaea niya't inisip

paraang gagauing tiquis.

Pinaghaea nilang lubos

laguian ng tulay ang ilog

at ng eanilang mapasoe

ang eabila ay maeubeob.

Yaon ngani'y guinaua na

tuiay na daanan nila

sinansala Gapagdaea

niyong taga Babilonia.

Sapagea't eung matulayan

at maeubeob nilang tunay

ang eanilang eaharian

sila'y malululungan.
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Sa barea'y nagsisaeay na

sa ilog sila'y nagbaea

dito rin naman easama

itong matapang ha Reina.

Naeabunggo't naealaban

si Gasandrong tampalasan

balita sa ealaeasan

lalaquing sa tapang ay saedal

Bagaman malaeas siya

di rin nagahis ang Reina

tapagea't dating bihasa

sa paghauae ng sandata.

Caya nga't ang naisipan

ni Gasandrong tampalasan

ang espada^ binitiuan

at ang Reina'y linulungan

Gayon din naman ang Reina

binitiuan ang espada

narating ng pagbabaea

nagbunuan eapagdaea.

Dito nga sa pagyayapos

pagbubunuang tibobos

nangabaligtad na lubos

sabay sa tubig nahulog.

Ng sanubig maparoon

ang Reina ay nasasahol

dahilan sa di marunong

na sa tubig ay lumangoy

Ang gaua ng palamara

eung lumitao itong Reina

ulo*y linulubog niya

linulunod na talaga.

Sa eabilang barea naman

may lumueso eapageouan

linangoy at dinaluhan

itong Reinang mamamatay.

Saea may puiial na hauae

eapagdating nania'y agad

sa ulo'y tambing tinabae

itong si Gasandrong sueab.

Siya nganing pageamatay

nitong lilong tarhpalasan

lumubog ria eapageouan

sa tubig yaong sueaban.

Itong marangal na Reina

di maeamalay tauo na

ibinaba eapagdaea

at sa bareaty isinampa.

Ng ang Reina'y maiahon

ay nag-uiea ang nagtanagol

inyong pasueahin ngayon

ng tubig niyang nainom.

Ng ito'y matapos na

umahon eapagearaea

sampo ng isang easama

nangabayo't lumaead na.

Reina'y ng mahimasniasan

itihanong eapageouan

sino aniya't nasaan

ang sa aqui'y nagsaniggalaug.

Ang sa eaniya ay sagot

di po namin nat^talbs

dapoua't ng ieao'y mthulog

ay aming naquitang lubos.

Diyan sa eabilang barea

tumalon yaong dalaua

at lumangoy eapagdaea

eayo'y siyang tinungo na

Na nasa eamay ang punal

eapagdating agad naman

ang ulo'y tinaraean

ni Gasandrong tauong mahal.
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Lumubog na nga sa tubig

at namatay ang balauis

!
ieao po nama'y sinaguip

at dito *ca ipinanhie

At ang sinabi ay gayon
sa aming nageaeatipoH

na pasueahin ca ngayon
ng tubig mong nainom.

Ng ito'y matapos naman
nagsiahon eapageuan

sa tabi niyong dalatan

sa eabayo'y nagsisaeay.

Di matalos ina tutoo

na eung saan napatungo

at ang paggamot sa iyo

ang siyang inaasieaso.

Tantong hindi maquilaia

na euhg sino't alin siya

eaya't di maipagbadya

sa iyo mahal na Reina

Ang sa Reinang sabi't sulit

sa sarili niyang bait

di sasala'tsi Orontis

ang nag.adya sa panganib.

Ang nasop sa gunamgunam
ang paghan^pin saan man
ng maganti't mabayaran

mga daraquilang utang.

Gahiman lilo't souail

na sa honra co*y umiling

sa mga gauang magaling

dapat naman ang gantihin.

Di man quilala/ ang sala

paglait sa aquin niya %,

nagtatanggol nama'y siya

touing mapapalamara.

Ihinto co muna't itiguil

sa Reinang bantang magalin^

at ang aquing sasabihin

itong sa Reinang narating.

Sa hindi na maeaeaya

mga taga Babilonia

nagsi urong eapagdaea

sa guilid ay umahon na,

Nangagsipasoe sa ba)an

at siyang inalagaan

ang loob ng eaharian

baea saeali ay looban

Itong sina Orondatis

tambing nangang napaguiiid

hiaabol niyang mapilit

Babilpnianong nagsialis.

Sa dili nangang abutan

at naeapasoe ng bayan

sila'y nangagbalie naman

at sa real nagtuluyan.

Sa eaniiang pagbabalie

ito ngang Reina Talestris

itinuloy na ang nais

ng paghanap eay Orontis

Naghanda eapagearaea

eabayong sasaquian niya

at di man nagpaalam siya

sa tanang mga easama.

Ipinaglihim na tunay

ang pagalis at pagpanao

eapagearaea'y sumaeay

sa eabayo rtiyang hirang.

At ang eaniyang tinumpa

pangpang niyong ilog baga

na turo nga sa eaniya

ng iba niyang easama.
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Ang tmungo niyang landas

sa eabayong mga yapae

siya riyang binabaeas

upan din bagang mabagtas

Sa tabj nga niyong laot

lupay bwhanging puspos

doo y namamareang lubos

yapae ng tauo o hayop.

Sa pagbaeas na mataman

sa tabi ng eailugan

ay malayo na ngang lugar

eaniyang quinasapitan

Ang baeas na sinusunod

uala na sa tabing ilog

eung magpatuloy maglagos

tungo sa parang at bundoe

Sa haba hganing paglaead

nitong Reinang humahanap

"pagdating niya ng gubat

ay uala na yaong baeas.

Sa earaniihan jag damo
di mabaeasang tutoo

yapae ng mga eabayo

ang loob niya'y nagulo.

Dito ay ang quinaratnan

babalingbaling na lamang

lalaead babalie naman

sa landas na quinapatdan.

Mana'y sa paglaead niya

ibig din niyang maquita

ang sadya, layon at pita

napalayo eapagdaea.

Sa laeael na ulieulie

tutuloy at magbabalie

ang narating at nasapit

napaligao na masaquit.

Ang ginaui nitong Reina

binitiuan na ang rienda

cabayo*y binayaan na

na lumaead na magis^.

Sa eaniyang ps^ealigao

doon nga sa eabunduean

napatanghali smg arao

init na lubhang masasal

Sa pagod na di maisip

at pagdaramd^m ng init

humanap siya ng batis

na mainoman ng tubig.

Siya nga*y may nasumpong

doon sa malaquing bur61

isang batis na hinahon

may isang puno ng eahoy.

Ang sanga pa'y malalabay

batis ay naeaeanlungan

at may malinis^na lugar

I na mapagpapsihingahan.

Dito ang mahal na Reinst

sa eabayo'y umibis na

tuloy ngang eumain siya

sapagca*t eatanghalian na.

Ng maeaeaing matapos

sa batis nama'y dumulog

tubig ay agad sumaloe

at uminom ng tibobos

Ang *ca^gyo niya naman

pinaeain eapageouan

dahii sa malaquing pagal

ng paglaead sa parang.

Pageatapos isinoga

sa punong eahoy na .isa

at siya nga'y nagpahinga

sa tabi ng batis baga.
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Sa pagpapahingang yaon

nagmamasid pa hinahon

lagay ng Btmdoe at burol

at ng mga punong eahoy.

GayonT^in pinaglilining

yaong daniyang narating

at ang hanggang sasapitin

nininilay ng panimdim

Sa pagmamasid na ito

ay nacaquitang tutoo

baeas yapae ng eabayo

na sa batis ay patungo

Nanggaling sa isang yungib

na napatungo sa batis

eabayo'y ninom ng tubig

at agad namang umalis.

Anang Reinang lubhang mahal

sa sariling ealooban

dito'y di sasalang tunay

na may tauong tumatahan.
;

Ano'y sa maeainom na

itong eabayo'y naquita

lumaead at bumalie na

sa pinanggalingan'niya

Itong Reinapg maalindog

sa eabayo ay sumunod

ibig din nganing matalos

ai.g tinatahanang lubos.

Sa pagsuiiod niyaag ito

tiyagang di mamaigeano

sapagea't itong eabayo

nanginginain ng damo
Paglaead pa-y anong hinhin

sapagea't rianginginain

isang haebang eung .marating

hihinto nama't titiguil.

Di naman niya mabugao

baea tupiaebo't suminsay

ang daa'y di masundoan

lugar na tinatahanan

Ano pa nga't sa pagsunod

tinutungo'y isang bundoe

eung taong mahinang loob

j-ucat na magdalang taeot.

Yaong bundoe na narating

lalaiim ng mga hangin

na eung matingnan ang lalim

sueat malula't malaguim

Bato pang linalaearan

malalaqui namang tunay

mga yungib ay masueal

at tantong eapanglao-panglao.

Yaong mga punong eahoy

malalaquing ualang gayon

mataas . at mayayabong

na nageaeasumpong-sumpong

Caya sa linalaearan

dilim na di ano lamang

ang liuanag pa ng arao

di halos ,mabanaagan.

Alin rnang pusong matigas

sueat mataeot masindae

ang gayon eung mapagmalas

eapanglauang dili hamae.

Itong niatapang na Reina

dili isa man nangamba

doon sa pagsunod niya

sa eabayong pagcaquita

Dito nga ay natausan

isang malinis na lugar

at doo'y may cueva naman

na sadya bagang tahanan.
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Dito naman ay may isa

eabayong nabaeas niya

natatali^t nasosoga

sinundan nama't sumama,

Anang Reina nama^y ito

hindi sasalang totoo

na dito nga ay may tauo

eung hindi riian ang haaap ,
co,

Mahanga^ ang aquing gauin

iiong bangi'y siyasatin

at ang cueva ay pasuquin

nang matanto eo^r' malining.

Nguni't ualang pagdaanan

cueva paV ualang pintuan

maraming bula(bs lamang

butas bagang masusueaL

Isang bulaos ria hayag

bueod malaqui sa lahat

may baguing na nababaeas

dapoua^t mayrbpng gasgas-

Anang Reina-y di sasala

ito*y ang daang talaga

aeo nama^ papasoe na

sa loob upang maquita.

Nguni at bago pumasoe

ang espada ay binunot

pag.Iingat nai tibobos

sa masasamang hayop^

Nang siya'y maeapasoe na

doon na niya naquita

mga piea at espada

sampong ibang airmas niya. -^

Gayon din naquita ritb,

easangeapan rig eab^yb' • •

aniya'y mahal na taub

ang nagsisitahan ditb. •

At ang pumasoe sa isip

nitong Reiriang si Talestris

idiua agiya'y si Orontis

tumitira ditong tiquis.

Dito naman ay natingnan

ang mga sadyang hihigan

eahoy na nasasalansan

pinutol na pantay pantay.

Mageaibayo'y mayroon

eatre ang giyang eaueoi

eung mahigang mahinahon

ay' tantong mageaeaulong.

Inuunan naman baga

eahoy rin at dili iba

datapoua it linabra
^

sa unan ay ipinara.

Ang pinaeabanig, naman

dahon. ng. caho,y,,na. tunay

ang Reina'y napapamaang

nitong tanang namaa]iasdah:;

Maratui namang naquit^^
.

bungang eahoy, pa lahat, it^i .,

na quinacaing talaga
,

ng doo'y nagsisitira. ,,,,,,

Napaloob nan)ang tiquis

at sagyang sinasaliesie

doon naquita*t naniasid

mga morriong naeasahit.

Linapitan ngang Reina

sa lagayhinipo niya

ay tantong basa-basa pa

loob niya'y nagtataea,

Sampu ng palaiiit nito

mga buntot ng eabayd .

basa-basa, ring tptoo
,

,

ang bait niya'y naguIo._



At ga somasapani'rbdiiB

nitong Reiriarig maluningning

may-ari niya'y marahil

siyang nagtanggol sa aquin».

Reina'y hindi rin tumugot

at napatuloy ng: loob

naquita nama^t nataos

isarig naeabiting sbpot,

Nang ito nga ay .i>aquita

lama'y tiningnang taiaga

natanto niyang lahat na

damit nilang Amasona.

Gayon din naman namalas

earbuneo, diamante*t perias

rubi't mga esmeraldas

na sa damit niya*y sangeap.

Ang Reina ay naiilihan

nitong lahat na namasdan

pinagsiya na ngang tunay

di iba't ang sintang paeay.

Ito ang ipinan]gusap

nagsaya na aquing palad

at ngayo'y ang iyong hanap

nabunggoan, cc ri't sueat.

Madlang dusa ay ialis

sa paglaead ay tiniis

masusunod na ang ibig

sa puso eong ninanais.

Aquin munang lilisanin

si Orontis ang sabihin

at ni Laseariong butihin

ng sa cueva ay dumating.

Na nagmulang nagsieuha

bungang eahoy na lahat na

siyaag eaeanigg talaga

eung magsidating sa eueua.

Nang malapit na rrga roon

dalauang magpanginoon

nag-uusap na hinaho»

sa cueva*y tambing tumwloy.

Nang sa Reiriang mabatyag

ria may tauong nangungusap

ekt sa cueva*y nasoe agad

siya ay nageubling eaguiat.

Doon sa nriay easuiuean

ng cueva at eadiliman.

tiquis niyang paquiquinggan

dalauang may salitaan.

Ni}ong sila'y nanasoe na

sa bulaos niyaong cueva

si Orontis nahiga na

sa salansang eahoy baga.

Si Laseario'y nupo naman

dbon sa isang salansan

eaniyang tinatalupan

bungang eahoy nilang taglay

Nang matalupang matapos

eay Orontis idinulot

iiong Reinang nanunuboe

ang puso ay nalulunos.

Sapagea't naquiiala na

si Orontis at di iba

ibig matanto ng Reina

ang mga usapan ni!a.

Sa pagtatalop na ito

bungang eahoy ni Laseario y

nagpighati at eung ano

na lumuluhang totoo.

Sa lupa ay nagdaranae

mga luhang nalalaglag

sa panginoong mamalas

binati't tinanong agad.

/
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Laseario anong dahilan

mga luha mong nunueal

sabihin mo't ng maalaman

ng di aeo namamaang.

Oh baea nagdadamdam ca

nitong hirap tang lahat na

sabihin mo't ipagbadya

ng di co ieabalisa

Ang eay Laseariong saad

ieao po ay maquihiatyag

dahilang' ipinapatae

luha eong iyong namalas

Guinugunita eong tunay

sa sariling ealooban

anong laquing casaquitan

nitong iyong pagealagay.

Isa eaiig Prineipeng hayag

sa reino ng Masajetas

ngayo*y*cung quita'y mamalas

eamue-ha'y tapon sa gubat.

Masahol.ang isang pastor

sa ualang suear magampon
ito ang^dahilan poon

luha eo'y eaya dumaloy.

Cung sa hinagap mo naman

baea aeo'y nagdaramdam

nitong madlang eahi a^an

malayo sa g[ui amgunam.

Sa mga hirap na ito

eung ieao ay pagmasdan co

sampo pa ng eatauan mo
nangayayat ng tutoo *

Aeo pa eayang bulisie

ang di magbata ng saquit

eung ieao poon eo't ibig

gayon na ang pagtitiis.

Sa eay Orontis na turing

yaon ay di co panimdim

ang eamahala'y aanhin

sa hirap na mararating-

Ang aquing inaala^ala

ieao nga at dili iba

na nagdadalang hiya ca

na sa aquin ay magbadya;

Lisan ngayon ang hiya mo
at magsabi ca ng tutdo

ngayon nama'y paquinggan mo
iang sasabihin sa iyo.

Cung ibig mo'y moui ca na

sa iyong ama at ina
°

aeo'y bayaang mag-isa-

a hirap dito sa cueva.

Ang m^a hiyas na tanan

na ating dala at taglay

maguing mana mo na iyan

sa silbing malaong arao.

Aeo ma'y di maeatumbas

sa mga silbi mong lahat

loob mo'y houag masindae

sa Dios mo hinting ganap.

Dito na titira aeo

sa hirap na masimbuyo

ang easapitan ma'y ano

bayaan mo na Laseario.

Lalo co pang toua't ibig

yayamang nagcacasdquit

mautas ngayo't mapatid

yaring hiningang malait.

Sa ganitong pag-uusap

ng magpanginoong sing-liag

tumatarigis umiiyae

mga luha'y nalalaglag. 9
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Baquit po ano ang bagay

at acoV inihiualay

cahi*t acoV mamatay man

dili quita maiiuan

Dili eapagearaea na

tayo poV mageaeasama

ang magearamay ay quita

sa hirap man at guinhaua.

Di aeo maeaaamin

fig sabi mo po sa aquin

suedang anomang marating

daramay sa iyohg tambing.

Sino aeong uaiang loob'

sa gayo'y maeasusunod

eung sa guinhaua ay lahoe

at sa hirap tatalieod

Itong uiea co ay tunay

poon sa iyong harapan

eung saan ca po mamatay

aeo ay doon din naman.

Nguni't aep'y nagtataea

sa iyo poon eo't Sinta

anong bagay eaya baga

at nagpapatiuaeal ca

Cung dahii sa sinta't ibig

sa bunying Reina Talestris

di magpahayag eang tiquis

at ng eaniyang «nabatid

Sagot ni Orontis naman

• yaon nga*y siyang dahilan

nguni't uala manding daan

ang sinta co pa'y mabubay

At sa Reinang uiniea na

sa aquing eapagearaea

acoV houag ng paquita

eailan man sa eaniya.

Tadhana 'yaon sa aquin

ano pang sueat eong gauin

magpatiuaeal na tambing

ang buhay ma'y maquitil.

Ang eayi! Lasearieng sabi

poon co*y magdilidiii

•ang sira'y anomang laqui

may daan pang maeumpuni.

Caya gayon yaring saysay

ang sa Reinang eagaiilan

di baquin ang botong buhay

ay na-aagnas ng ulan.

Sa banty co*y eung mabatid

ng bunying Reina Talestris

anoman ang laquing galit

ay maglulumay na piik. >

Sapagea't touing daratnan

siya ng eapanganiban

marami nama't miminsan

ieao ang nagsasapggaiang

Lalo i^a sa mga guerra

touing mapapalamara

ieao rin ang nagaadya

doon aco*y easama pa *"

Di ito'y eung matalastas

pinagdadaanang hirap

galit man niya'y di hamae

pilit magdadalang habag.

Cung alapaap ca poon

magsabi" nito't magnuynoy

aco,y siyang paroroon

sa Reina'y maquiulong

Aeo'y siyang magsusulit

ng madla mong hiaap saquit

buhay co ma'y ipaalis

niyong Reinang sadyang diquit.

V
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Ipangangaeo co naman

;

baga man di eatampatan

na aquing pagsisilbihan

siya hanggang nababuhay.

Na amponin lamang niya

ang sinta mong nagdurusa

hanggang aco*y may hininga

magiilingeod sa edniya.

Na houag 'ea 'baga lamang

lumagui sa ealumbayan

at aeoang nagdaramdam

tanang iyong eahirapan.

Sa sabi co*y eung hindi pa

magdalang habag ang Reina

sa iyong hirap na dala

ieao'y magpaeamatay na.

Sa ganitong pagsusulit

ni Laseariong nat^anangis

itong Reinang naquiquinig

mga luha'y tigitipid.

Si Orontis ay sumagot

ay Laseariong aquing irog

sa lahat mong palasahot

pasasalamat co-y lubos.

Sa gayon nama'y houag na

na sa Reina'y humarap ca

di rin paquiquinggan niya

sa laquing galit na dala.

Yayamang uala ring daan

sinta eo'y maguinhauahan

na- sa Reinang lubhang'mahal

ito ang gauin mo lamang.

Parating paroroon ca

sa baya'y baea may guerra

eung may panganib ang R^ina

saeloloha't ipag-adya.

At sa hirap naman dito

saeali't martiatay aeo

eung umoui ca sa Reino

sa Reina ay masabi mo.

Animo'y uala na't patay

sintang quinagagalitan

eung mangyayari'y ibigay

ang boong eapatauaran. *

Yamang patay na tibobos

buhay sa hirap natapos

ay alisin na ang poot

tauad ang ip^gealeTob.
*

Oh feniz eong liabi^Iaan

sueat na ang ealumbayan

naag di ang Agija real

mamatay na malunusan.

Sueat na ibong learo

iyang mga pighati, irio

nang di ngayon manap rito

ang hininga nating 'tatlo.,

Cung ang iyong dinaramdam

sa dala eong cagali|:an

sa iyo nang unang arao

ngayo'y uala na't naparam.

At ang may galit sa iyo

malaon nang uala rito

namatay na ngang totoo

at nanao na nga sa mundo.

Munti ma'y hindi maisip

ang eaniyang ddilang galit

at di na nilingong tiquis

ang hirap mbng di mumuntie.

Aeo ngayon ang narito

Reinang itinatangool mo
sa guerra at mga huebo

• ieao ang sumasaelolo.
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Caya pauiin na poon

pighati mong iao't)»laon

dapat ngang tamuhin ngayon

eatouaang suson-suson.

Pauiin sa gunam-gunam

hirap, saquit, ealumbayan

oang dili na magearamay

buhay tang dalaua'y manao.

Na eung mamatay ca sinta

sa madlang hirap eong dala

daramay na ualang sala

buhay nitong abang Reina.

Sinta'y hayo na't itaeuilg

madlang hirap at panimdim

ogayon ang dapat tamohiti*

ang ligayang .-apin-sapin.

Pauiin sinta eo't ibig

sa iyong puso at dibdib

mga hirap na tiniis

na sa aquin ay pag.ibig.

Dapat mo nang eamtan irog

at sintang sa puso*y taos

dahilan sa madlang pagod

pagtatangeaeal na lubos.

Lisan easi eo't sinta

ang tinatahanang cueva

nang di ang hirap at dusa

ay iyong magunita pa.

Ngayon din iyong lisanin

at sumama ca sa aquin

upan ding iyong tamuhin

ang touang ualang eahambing.

Halina't moui sa real

ng prineipeng iyong pinsan

oang magquita eayo naman

mapaui ang madlang lumbay.

Caya hayo na Laseario

ngayon din ay igayae mo

tanang easangeapan ninyo

sampong sasaquiang eabayo.

Nang matapos matalastas

eahangganan nito't uaeas

nang mabasa at dumulas

labi'« dilang nangungusap.

Ano'y sa maigayae na

easangeapang iba't iba

sampo najig eabayo nila

eumaeay na para-para.

Yaeng cueva ay linisan

umoui naman sa real

sabihin ang eatouaan

niyong lahat ng dinatnan.

Ang Prineipe Orondatis

sampon^ ib^ng generales

toua'y ualang eahulilip

sa pagdatihg ni Orontis.

Lalo na nang mataiastas

yaong dinaanang hirap

na sa Reinang pinaghanap

si Orontis na marilag.

Sa malaquing touang lubos

ng eaniiang puso't loob

tatlong arao na tibobos

eapiestahang inihandog.

Sa pagdating na riuasay

dalauang mageasintahan

pagpapasalamat bilang

nilang lahat sa general.

Ano*y nang maearaan na

madlang toua*t pagsasaya

irtaeala naman nila

> aon ding paea'y ng guerra.
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Pinageaisahan ng lahat

na sa guerrahg ilalabas

biguian ng hangga*t uaeas

ang eanilang paglalamas,

Tayo ngayo'y nalalaon

pabibingbing ang panahon

eaya hanggekhan na ngayon

ang guerra'y ipagpatuloy.

Sa pageaeaisang ito

niyong boong ejercito

lumaead at ang tinurigo

yaong Babiloniang reino.

Di na nagpaembajada

at lumoob eapagdaea

eaguluha'y sabihin pa

sa eiudad ng Babilonia.

Na sa gayong paghahamoe

tantong caquilaquilabot

eamue-ha'y Troyang nasabog

ang reino'y halos lumubog.

Ang matibay nilang euta

at maravillang daquila

dito nasabog naguiba

halos pumantay sa lupa:

Ang torre nila't palaeio

na balita sa sangmundo

dito rin sa guerrang ito

nangasabo^ na totoo.

Dugo ang bumahang tunay

sa mga daa't lansangan

eaya nga't ang mga Piatay

doon ay nangagsilutang.

Sa uala ngang maeahamoe

Babilonia'y nangaubos

eaya nga't hanggang sa ilog

yaong dugo*y nagsiagds.

Lansanga^'y nang matuyo na

at ang bangeay ay matira

quinuha ng isa-isa

at inalibing pagdaea.

Yanlang eanila nang tunay

ang victoria't eaharian

silang lahi^t na general

naggayae og eapiestahan.

Siyam na arao nia uagas

aog pagsasa>a ng lahat

bilang pasasalamat

sa panan^long di hamae.

At sa eatouaang ito

may eomedia't may torneo

magkamag ang luminario

sa harapan ng palaeio.

Ang lahat ng mga bahay

ang bintana'y tinabingan

damaseo't telang maquinang

mga sari-garing eulay.

Lansanga't mga esquina

niyong r^inong Babilonia

ang balantee na lahat na .

sinabugan ng sampaga.

At sa plaza ng Palaeio

ay mayroon namang areo

tanang generales dito

pagpupuri'y mago't mago,

Sa ganitong eatouaan

ne generales na tanan

isinunod nila naman

pagganti ng eapagalan.

Anang tanang generales

bantog na Reina Talestris

bunying Prineipe Orontis

dingguin ang ipagsuisulit.
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Mga . saeunang nagdaao

sa inyo ng unang arao

ngayo'y dapat namang eamtan

ualang hanggang eatouaan.

Cung inyong minamatapat

ealooban naming lahat

cayo*y mageaisang palad

dito na easalin agad,

Gayon din ang aming nais

maeasal si Orondatis

sa Prineesa ngang mariquit

Estatirang saedal bait

Ang apat nama'y nagsaysay

sino baga ang susuay

magaling na ealooban

ninyong lahat na general

Lalo na sa guerrang hiling

na pagbubunyi sa amin

alinsunod eaming tambing

sa panuealang magaling-

Dito na nga pinageamay

si Orondatis na hirang

at ang Prineesang marangal

tandang magasauang tunay.

Sapagea't niyong aalis na

si Orondatis sa Pereia

ay eaniyang isinima

ang Prineesa Estatina*

At gayon din si Orontis

sa bunying Reina Talestris

eamay nila^y pinageauit

tandahg mag-asauang ibig.

Pag-anhin pang saysayin co

ang toua nilang tinamo

sa pageaeasal na ito

hahaba itong eorrido.

Ng malibang ilang arao

nuli namang nageapisan

ang generales na tanan

sampong mga iquinasal

Pinpgeayariang sadya .

ang sila*y magsi-oui na

sa reinong eanieanila

ng di pauang maantala.

Isa rito ang malagae

Haring tanghalin ng lahat

magtangan nama^t humauae

ng Babiloniang Giudad.

Manang sa mayari ito

iguinayae na ang gul6

mga sasaquiang eabayo

at sampo ng bastimento.

Nagsilaead eapageouan

itong lahat ng general

tuloy silang nagparaan

sa Eeitiang eaharian.

Ipinatnubay na tiquis

ang Haring si Orondatis

at ang Prineipe Orontis

ng lahat hg generales.

' Dito^ sandaling itiguil

dahilan sa tauong hain

pasalamat sa pagdating.

ng Hari nilang butihin

Sa maguing ilang ^rao na

sila sa reinong Eeitia

napaalam eapagdaea

' sa Haringr^^ong Nonarea.

Nangagsi-ouing tutoo

sa mga minonang Reino

sa Haring eay Alejandro

atsiyahg nag si gobierno.
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Sila^ aquln ng llsanitt

si Orontis ang sabihin

at ang Reinang maluningnlng

na mag-aaauang sing guilio

Napaalam eapagdaea

dito nga sa pinsan niya

Orondatis na maganda

at sa Reina Estatira.

Nagtuluyan ng paglaead

ang mag-asauang sing ling Uyag

pagdating sa Masajetas

sa Reinang ina'y humarap l

Lumuhod na nganing tiquis

ang Prineipeng si Orontis

sampo ng Reina Talestris

'

sa •bunying Reira Tumiris.

Agad ng binendieionari

ang anae na minamahLl

at gayon din ang magugang

di masabing eatouaan '

Sa laong linuhaiuha

ng inang Reinang matanda

anae ay ng mabalita

sa tubig ay nalunod nga.

Ngayon nahaiinhang tambing

aliualas na pagdating

anae, manugang na guilio

touang ualang maeahambing.

Sa ualang pageasiyahan

toua at lugod ng bienan

mga yaman hoyang tanan

inihandog sa manugang.

At nagpagayae ang Reina

isang daraquilang flesta

pagsasaiin ng eorona

sa anae na sinisinta.

Sabihln pa nga ang gulo

Hgalig ahg boong reino

may eomedia may torneo

alay sa nagharing bago.

Ay aoo sa maputungan

ng eoirona't eetrong mahal

sabihin ang eatouaan

ng mga vasalIong eaual.

Sino ang hindi susunod

sa ating mga consejos

malubay ang pag-uutos.

isa pa y mababang loob

Atig earunungan at bait

ng eaniyang pagiisip

boong Reino ay tahimie *

uala munti mang Hgalig.

Saea naman naisipan

Haring Orontis na mahal -

paglaebain at parunan

Temesitang eaharian.

Ipinagsama ang Reina

na singibig na asaua

nguni at nag-iuan sila»

isang interinong sadya.

Eseuadro'y nagsama naman

sa paglaead na mahusay

hangeang dumating na tnpay

sa Temesitang bayan.

Ng anyo silang darating

itong Reina'y nagpabilin

sa Presidentang butihin

na sila ay salubungin-

Ng matanto at matatap

Presidentang Amasonas

na papasoe sa eiudad

ang Reina nilang marilag.
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Ang boong daa't lansangan

ay pauang pinatabingan

rosales na bagay-bagay

ealugod-lugod eung tingnan.

Pumasoe na nga ang Reina

sampo ng Haring asaua

mga soldado'y easama

sa Gorte ng Temesita.

Nanhie sa real palaeio

nagtuluyan sa Estrado

tanang babaying 'consejo

ay nangageapisan dito.

Nupo na sa trono real

ang asaua'y eaagapay

sa eaniyang dapit eanan

saea nagsabi't nagsaysay

Gayong tanang Amasonas

at consejo3 c6ng alagad

eayo ngayo'y maquimatyag

sa aquing ipahahayag.

Cung ibig na maquilala

ang aquing naguing asaua

di iba't ang generala

dito'^y inyong naeasama.

Na Orontis ang pangalan

nagdamit babayi lamang

nang houag na mamalayan

na siya'y Ialaquing tunay.

Prineipe rin namang hayag

sa reino i.g Masajetas

ngayo'y siyang maghahauae

ng eaharia't eiudad.

Alam ninyo't hindi lihim

ang daquilang utang natin

may earampatang gantihin

sa gayong silbing magaling.

' Ang ibig co rigayon baga

mga vasallos eong sinta

isalin co ang eorona

dito sa aquing asaua. •

Nang mabago na't mapaui

masasama nating ugali

lalaqui na ang mag Hari

at nang tayo ay mabunyi.

Cung magcalalaqui-^ rito

maeapasoe na totoo

hirldi na hahanap tayo

sa iba pang baya't reino.

Cung ano ang inyong sagot

mga vasallos eong i^rog

nang matanto at matalos

mapanatag yaring loob. •

Sabing ito'y nang mabatyag

ng lahat nang Amasonas

doon lamang natalastas

ang generalang marilag

Na lalaqui palang tunay

ay di nila namalayan

tanto ngang mabuting asal

may pagea dugong malinao.

At sumagot naman sila

bh di matingealang Reina

sunod po eami't talima

sa balang loob po niya.

Sino ang magsosouail

sa panihalang magaling

ealooban na po namin

ang eorona mo'y isalin.

Sa iyong asauang tunay

yayang amin ding general

at nang lalo pang magtibay

Temesitang eaharian.
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Maalis naua't maual

itong ugaling masasama

naming Amasonang raadla

eung siya na ang Hari nga.

Dito nga pinutungan

nitong Reinang lubhang mahal

ulo ng asauang hirang

ng eorona't eetrong mahal.

Pag-anhing sabihin ngani

ang touang balabalaqui

gauang hindi eaugali

pageoeorona ng Hari.

Yaong loob na banayad

ng Haring lubhang marilag

at earunungang mag-atas

sa mga vasallong hayag.

Inisip na nganing una

ng*Hari*t mahal na Reina

si Laseario't si Hipolita

ipaeasal pagdaea.

At bigyan ng eatungeulan

ayon sa servicio't pagal

pagtitiis na mataman

sa gayong eahabang arao.

Dito nga nagpahayag

ang Reinang lubhang marilag

sa eapisanan ng lahat

ito ang ipinangusap.

Hipolita't aquing guilio

eung iyong mamagalingin

itpng aquing sasabihin

aeo'y bigyang puring tambing.

Pamanhie eo'y si Laseario

easama ng.Hari rito

eung matamis sa puso mo
tanggaping maguing esposo.

Ang Hari, sumagot naman

eay Hipolita'y nagsaysay

sa sabi ng Reinang mahal

eung ano ang easagutan-

An^ sagot nga ni Hipolita

poong eo't Haring monarea

aeo po ay gasino na

di sumunod tumalima»

Ang di co po maalaman

eung aeo'y may earampatan

sa anyo at ealagayan

ni Laseariong lubhang mahal.

Itong sii Laseario naman

sumagot at ang tinuran

dating sunod at antabay

sa utos ng Haring mahal.

Aeo'y ualang labi't dila ^

na ipagpuring sagana '

dito sa handog mong toua

Hari naming daraquila.

Gayon din eay Hipolita

mabait na generala

naguing dapat aeong mura

sa eabutihan at ganda.

Nang mageaisa nang tunay

sagot nila'y nagtimbang

guitfaua ng Haring mahal

pinapaghauae ang eamay.

Ano nga'y nang maeasal na

'si Laseario eay Hipolita

eatouaan ay sabihin pa

ng Hari sampoJig Reina.,

Ay sa ualang pagea lagyan

ang Hari ng eatouaan

si Laseario ay binigyan

ng oficio*t eatungeulan. lO
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Saea ang uinica,niya

sa eay Laseariong masigla

mula ngayo'y Brigadier ca

punong Jefe sa escuadraf

Una sa mga general

seeretario co*t tanuhgan

gayon din sa eapisanan

ng consejeros eong tanah

At doon sa Masajetas

Duque eang lubhang mataas

interinong maghahauae

niyong Reino co*t Giudad

Ang sa Reinang sabi naman
sa Duquesang lubhang mahal

l)ofia Hipolitang hirang

dinguin ang aquing tuturan

Apat na eondadong tunay

hacie|rd£^ co*t pabuisan

tamuhin mo ngayo't eamtan

ito y aquing ealooban.

Bueod dito'y ang isa pa

bantog ca ngang eamarera

sa huebo pa'y generala't

Condesa sa Temesita.

Ng matapos itong sulit

ng bunying Reina Talestris

nagsiurong na't lumigpit

ang tanang vasaIIong eabig.

At itong bagong tumanggap
pagea interinong hayag

di nalaon at lumaead

sa reino ng Masaietas.

Sampo ng sintang asaua

doon naman ay easama

dito i^agsilagui sila

hanggang mapatdang liininga

Ipatuloy eong sabihin

itong buhay na narating

ng Hari't Reinang butihin

sa pagsasamang magaling

Ang tanang .vasaI!ong eaual

at boong tiasasaeupan

sumusunod na mahusay

sa anomang eautusan

Boong Reino ay tahimie

uala munti mang ligalig

humatol man ay matouid

itoiig Haring si Orontis.

Nguni't ang uiea co lamang

lahat ay may eatapusan

eung itong mundong ibabao

ay mayroon eahanganan.

Sino mang tauo sa lupa

na mayaman man at dueha

ay eung magaling ang gaua

ang langit ang mapapala.

Sinasabi sa Historia

ang taong dinaanan baga

ni Orontis sa pagsinta

sa eay Talestris na Reina.

Magraulang siya'y masaguip

ng pageahulog sa, buquid

sa Temesita'y suma{|t

daiauang taong mahiguit.

Hanggang sa reino'y malagae

magdamit ng Amasonas

ng maglaebay sa I-as Indias

apat namang taong singead

At dalaua namang taon

ang linaearang panahon

ng maglaead at paroon

sa Babilonia tumuloy.
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I langgang naqiiita ng Reina

sa pinagtahanang cueva

at sa pagsania sa guerra

at maeasal ang dalaua,'

l'alo, nganing taong bilang

sa lahat ng Unaearan

dapoua't ang pageamatay

ay di lamang nasasaysay.

Ang eahanggana'y ito na

ng eorrtdong hango't euha

sa napanunghang historia.

^ni Talestris bagang Reina.

Ito lamang ang uiea co

sa dalaga't bagong-tauo

salaming houaran ninyo

ang pagsisintahang ito.

Sa gayong eahabang arao

ng pageaeasigalutan

ay ang huling quinaVatnan

ay naeasal na hinusay.

Caya ang huli eong daing

sa iyo nanasang guili»

eamalian eo'y ilihim

at utang eong quiquilanlin.



Mga aklat na yari dito

(Mga akl«t nn sinulat, ni R. IgnacVo.)

"Buhay ay Pag-ibig" 6 na hali.

"Balong Masaya*' g „

••Libingaai Bakal" g
"Pusong Magdaraya o Sumpain ang mga

Babai' g
"Pusong Magdaraya o Suinpain ang mga

Lalaki*' g ,,

"Malupit na Ina" ,,'

"Azuc«na" ^ 2 ,,

"SaLaot ng Pagsusuyuan 2 hati.

"El Modernp Vocab. Tagalo Espanol"

'*Vocabulario Ingles Espaiiol TAgaio.

"Medieina D(^mestica Dr. Bueban" Pasta

«, ,> )> j» Rustiea

"Kusinang Tagalog" V hati

(Mga aklat na siniilat ni G> Ohaneo )

hati

400
06O
0.60

0.60

0.60

0.60

.20

.20

0.80

0.80

3 50

3.00

1.50

"Sa Harap ng Kamatayan. g
"Dahil sa Pag-ibig" 2

Huling araw ng isangbibitayin a

"Mahigit sa Ginto" 3

"Amaury" 2,

"Kalihim ng Puso»' 3

"Halina sa Paris" ^

(Mga aklat na sinulat ni J. L. Areeiwals.)

"Ltiha ng Makasalanan" | „ 0.70

"Dakilang Pag-ibig" I „ 0.60

"Ely" 3 „ 0.60

"Babaing Martir" ^ „^ 0.60

"Isa pang Bayani" 3 „ 0.;20

0.60

3i20

0.60

0.60

.20

0.80

60
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Limbageni at Tlndahangaklat ni

P. Sayo Balo ni Soriano
Rosario 225 Binundok, Maynila.

..^,:...

IpinagbibiH sa mga TINDAHANGAKLAT na it6

ang n)fa sumusunod na akl^t sa wikang tag^alog:

ISANG DIOS at tatlo sa pag-
kapersooa.

Panayara ng TAfPLONG BI-
NATA —Dalawang hati

Aog pagkaagaw ni FERNANDO
kay TERESA

LBONeiA at TERESA.
DALAWAMPU AT DALA-
WANG KUWENT0—Dala
wang hatl

BERNARDO GARPIO
IBONG ADARNA
Ang pagtatalo ng TATL0NG
NUMERO

Dofia MARIA sa AHAS
D®CB PARES
ISABELA
Don JAIME del PRAD0
ELORANTl at LAURA
HARING PATAY
SAVL at DAVID
PANTINOPLE
PIT0NG INFANTJES de LARA
REINA MORA
DAMA INES
RODRIGO de VILLAS
SIGESMUNDO
KABAY0NG TABLA
Don JUAN Tll^OSO
Prineipe BALDOVINO
Ang kahambalhambal na Pag-
kaguho nt Troya

Almanii^or

Arturo, Lauro at Rosalio
Abeeedario
Adan at Eva
Beatriz

Bertong Lasiog

Haring Clodoveo
Margarita de Grotona
Prineipe IGMIBIO
01ivero8

Haring Don Luis.

Atejandre at don Luis
Dr. Joae Burgos '

Dr. Jo3e Rizal

Juan at Maria
Martir ba Golgota
Dbneella Teodora
Blanea FIor

Gonasalo de ©ordova
Amang si Jesus
Panaginip ng pagibig (eomedia)
Prinsipe Gjmeno
FIorentioa
Gunlas
Esopo
Manrigue
FeIizardo

Calabaza
San Isidrong I^IagsaBak^

Ligaya sa Langit at Mund6
Ntra. Sra de Autipolo
Prinsipe Aladino
Buhay ni Jo6e Flores
Rodolfo •

Santa Ana
Santa Eulalia

Sagrada Misa
Tablante de Rieamonte
Villarba

V!veficio at Te«fila

Urbana at ni Feliza

Totoo at Siaungaltng
Poneio Pilato

Julieta at Romeo




